Vwo: Atheneum en Gymnasium
In klas 1 is er sprake van een uitgestelde keuze: einde klas 1 maken de leerlingen een keuze voor
Atheneum of Gymnasium. Vanaf klas 2 zijn er geen aparte Atheneum- of Gymnasiumklassen, maar
Vwo-klassen met daarin Atheneum- en Gymnasiumleerlingen.
In de bovenbouw van het Vwo is de gelijkwaardigheid van Atheneum en Gymnasium ook duidelijk:
leerlingen krijgen alle vakken op hetzelfde Vwo-niveau aangeboden, de Atheneumleerling en de
Gymnasiumleerling krijgen in 6 Vwo dezelfde school- en centrale eindexamens. Het onderscheid
wordt gemaakt doordat een Atheneumleerling verplicht is een tweede moderne vreemde taal op te
nemen in zijn vakkenpakket; de Gymnasiumleerling is verplicht een klassieke taal op te nemen in zijn
vakkenpakket. De meerwaarde van de klassieke talen wordt benadrukt, maar ook gerelativeerd. Voor
een atheneumleerling kan de moderne vreemde taal Spaans, Frans of Duits als examenvak evenveel
meerwaarde hebben als het vak Latijn voor een Gymnasiumleerling. Alle Vwo-leerlingen mogen in de
bovenbouw een extra vak kiezen, soms twee, mits de groepen niet te groot worden. De Vwo-afdeling
binnen het Peellandcollege is een kleine school binnen een grote school.
Veel aandacht van docenten is er om juist onze Vwo-leerlingen nieuwsgierig te maken, zelf te laten
ontdekken waar hun talenten en voorkeuren liggen, leerstof en toetsen aan te bieden op uitdagend
niveau met als doel hen uiteindelijk zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap naar een
universiteit. Het voordeel van de kleinere Vwo-afdeling is dat iedereen elkaar kent, dat er onderling
een zeer hechte sfeer ontstaat, zeker ook met de docenten die voor een groot gedeelte vast op de
Vwo-klassen worden geplaatst. Het voordeel van de grotere school is dat er meer faciliteiten zijn.
Altijd opvang als er een docent ziek is, meer financiële middelen om extra leermiddelen aan te
schaffen, een geweldig mooi gebouw. Meer creativiteit, innovatie en expertise door een groter
docententeam.

