
Leren leren

Alle leerlingen volgen hetzelfde 
programma en daarnaast heb je twee 
keuzemogelijkheden per week. 
Je staat er niet alleen voor! De mentor 
en de leerlingmentoren helpen je bij 
het leren leren. Je leert bijvoorbeeld 
hoe je je werk kan plannen, hoe je 
woordjes kan leren en hoe je op een 
goede manier kan samenwerken. 

Het USG is een categoraal gymnasium; 
je kunt hier alleen gymnasium doen, 
vwo mét Grieks en Latijn. Op het USG 
is het gezellig, we kennen elkaar en 
hebben oog voor elkaar. Leren doen 
we zelfstandig én samen. We leren uit 
boeken maar ook digitaal, we leren 
binnen de school maar zeker ook 
daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan 

het bezoeken van een museum,
dierentuin, meedoen aan een olympiade 
of een debat. Leren gaat met vallen en 
opstaan en dat hoort ook zo! Op die 
manier weet je wat je leuk vindt en wat 
je later wil gaan doen. Op het USG krijg 
je alle ruimte om te ontdekken waar je 
goed in bent en jezelf te ontwikkelen.

Klassieken

Op ons gymnasium kom je alles te weten over 
de klassieke oudheid, de tijd van de Grieken 
en de Romeinen. Door kennis te maken met 
de klassieke cultuur, de kunst en de taal, kan je 
meer begrijpen van onze huidige tijd. In actuele 
vraagstukken, in de sport, in architectuur en in 
de politiek kan je deze kennis goed gebruiken. 

Ook als je na het gymnasium verder gaat 
studeren, kunnen de klassieke talen goed  
van pas komen. Wie bioloog, dokter of 
archeoloog wordt, gebruikt dagelijks  
woorden uit het oude Grieks en Latijn.  

Wanneer? De basisschool meldt aan 
vanaf woensdag 15 februari 2023 t/m 
dinsdag 14 maart 2023.

Hoe? De basisschool meldt jou  
digitaal aan.

Eis Je hebt een vwo(+)-advies nodig  
van de leerkracht van groep 8.

Loten? Alleen als er meer dan 210 
aanmeldingen zijn.

Meer weten? Kijk op www.naarhetvo.nl

Junioracademie

Zit je in groep 8, heb je een vwo(+)-
advies en heb je behoefte aan extra 
uitdaging naast je schoolwerk? Dan zou 
je mee kunnen doen aan de tweede 
ronde van de USG-junioracademie.  
De modules waar je uit kunt kiezen 
zijn heel divers. Van forensische 

wetenschap tot Franse taal en cultuur, 
van discussiëren en debatteren tot 
populatiegenetica en van het ontwerpen 
van een escaperoom tot sterrenkunde. 
Meer informatie vind je op www.usgym.
nl/usg-junioracademie en opgeven doe 
je via het webformulier.

Vakken

Iedereen krijgt de volgende vakken: 
Nederlands, Cambridge Engels, Frans, 
Grieks, Latijn, wiskunde, biologie, 
mentor- en studieles, aardrijkskunde, 
geschiedenis, lichamelijke opvoeding, 
kunst, science en muziek. Naast 
het basispakket heb je twee keuze-
momenten per week. Je kunt extra 
uitleg krijgen, ergens dieper op ingaan 
of totaal iets anders doen (bijv. robotica 
of Spaans/Chinees). 

Homerusprogramma

Dit programma biedt allerlei activiteiten  
die niet hoeven maar wel mogen. Je kiest

je meer van zou willen leren. Er zijn 
leerlingverenigingen die misschien wel 
bij die interesses aansluiten maar met 
bijvoorbeeld het HPG jr. programma 

 

kan je echt je eigen pad kiezen.

Ondersteuning

Soms heeft een leerling extra 
hulp nodig. Naast de mentor die 
hierbij een rol speelt, is er ook een 
ondersteuningsteam op het USG.  
Er is een groep mensen vanuit school 
én daarbuiten die speciale hulp kan 
bieden. Denk aan persoonlijk  
mentoren, studiecoaches en werk. 

Informatieavond voor ouders
Donderdag 24 november 2022 van 19.00 – 21.00u

Open dag voor leerlingen en ouders 
Zaterdag 21 januari 2023 van 10.00 – 13.00u

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 
Dinsdag 1 november 2022 en woensdag 1 februari 2023 van 13.30 – 15.30u

Aanmelden kan via de website: www.usgym.nl  

Kom langs!

Haal het beste uit jezelf! 

Wie zijn wij?

Aanmelden? Zo gaat dat!

wat bij jou past, wat jou interesseert, waar 



“Op het USG krijg 
je de ruimte om uit 
te vinden wie je 
bent, wat je kan  
en wat je wil.” 
(rector)

“Ik begon als 
nieuweling 
maar binnen 3 
dagen voelde ik 
mij al thuis.”
(leerling)

“Er wordt bijzonder  
goed gekeken naar
wat onze dochter
nodig heeft, er 
wordt buiten de 
kaders gekeken, 
hoe ze als school 
kunnen aansluiten 
bij de leerling.” 
(ouder)

USG,
ietsvoor jou?
Ben jij nieuwsgierig en wil 
je veel te weten komen?

Ben je niet bang voor 
een uitdaging en word 
je enthousiast van 
wetenschap, cultuur 
en talen? 

Dan is het USG 
zeker iets voor jou!

“We zijn trots 
op de resultaten 
maar nog meer 
op de weg 
daarheen.”
(docent)

“Leerlingen worden gestimuleerd om 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling te nemen en passende 

en bewuste keuzes te maken.”
(inspectierapport 2022) 

“Het USG is een ambitieuze school 
met een duidelijke visie op leren 

en ontwikkelen. De school zorgt voor 
een veilige leeromgeving en 
een prettig schoolklimaat.”

(inspectierapport 2022) 


