
 
 

 

Reggesteyn-Rijssen: ‘Vwo: atheneum en gymnasium’ 

 

 

Wat is het vwo? 

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en kent het atheneum en het 

gymnasium. Het is wat niveau betreft de zwaarste middelbare schoolopleiding. Als leerling 

besteed je veel tijd aan je schoolwerk. 

 

Het voorbereidende (onderwijs) op een wetenschappelijke studie aan een universiteit is een 

pittige theoretische opleiding met de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. 

Verder krijgen leerlingen de moderne vreemde talen Frans en Duits. Naast de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie maken ze kennis met voor hen nieuwe vakken als 

natuurkunde, scheikunde en economie en filosofie. 

 

Atheneum en gymnasium 

Reggesteyn biedt naast het atheneum ook het gymnasium. Op het gymnasium krijg je naast 

de andere vakken Latijn en Grieks (vanaf leerjaar 2). Ook filosofie staat op het programma 

en hebben we op ons gymnasium veel aandacht voor het vak ‘klassieke culturele vorming’. 

Daarnaast bieden we onze leerlingen ruimte voor extra verdieping bij de andere vakken of 

door keuzemodules. 

Atheneumleerlingen kunnen zich in leerjaar 1 ook oriënteren op filosofie en Latijn. Bij 

gebleken geschiktheid stromen ze door naar leerjaar 2 van het gymnasium. 

 

Voor wie is deze leerweg bestemd? 

Heb je veel capaciteiten en ambitie? Dan pas je op het vwo. De resultaten op de basisschool 

zijn uitstekend. Daarnaast is het van belang dat je leergierig bent. Je wilt ook tijd uittrekken 

voor culturele activiteiten als excursies, theater‐ en museumbezoek of voor excursies op het 

terrein van techniek. 

 

Het niveau en tempo zijn hoger dan op de havo. Zelfstandigheid en nieuwsgierigheid zijn 

een voorwaarde. 

 

Wat kun je met deze opleiding? 

Deze vorm van onderwijs leidt leerlingen op voor het wetenschappelijk onderwijs: een studie 

aan de universiteit. Beroepen die je later kunt uitvoeren zijn bijvoorbeeld docent, predikant, 

arts, advocaat, psycholoog, wetenschappelijk medewerker biochemie of lid van de directie 

van een multinational. Het zijn allemaal beroepen die een grote verantwoordelijkheid in de 

samenleving met zich meebrengen. 

 

Informatieronde 

We informeren u over de inhoud van het vwo. We vertellen welke kinderen zich hier thuis 

voelen. Ook geven we aan welke capaciteiten gewenst zijn en welke we op school verder 

ontwikkelen. Onze uitdaging is: ”Hoe haal je het beste uit deze leerlingen?”. 


