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Klassieke vorming
Het USG leert de leerlingen de oor
sprong van onze cultuur. De klassieke 
vorming zet intellectuele, persoonlijke 
en maatschappelijke vorming in een 
breder cultuurhistorisch kader, waar
door het perspectief van leerlingen 
wordt vergroot. Dit be vordert een po
sitieve, open, nieuwsgierige, maar ook 
kritische houding bij onze leerlingen, 
zodat zij zich optimaal ontwikkelen. 

Intellectuele vorming
Het USG leert leerlingen verant woor
d elijk heid te nemen voor hun leerpro
ces. We inspireren onze leerling en tot 
zelfstandig denken, spreken hun leer
gierigheid aan en stimuleren een open 
en kritische houding. Leren is voor ons 
altijd een wederkerig proces. 

Persoonlijke vorming
Het USG leert leerlingen verantwoor
delijkheid te nemen voor zichzelf, 
maar ook voor de wijze waa    rop ze een 
gezond, gelukkig en betekenisvol le
ven kunnen leiden. Het gaat hierbij om 
welbevinden, een term uit het po sitief 
onderwijs waarbij het uit bouwen van 
talenten, krachten en successen cen
traal staat. 

Maatschappelijke vorming
Het USG leert leerlingen verantwoor
delijkheid te nemen voor hun omge
ving en we vragen alle betrokkenen 
een bijdrage te leveren aan onze 
school. Op deze manier bereiden wij 
onze leerlingen voor op hun latere 
rol als burgers in de (internationale) 
samenleving. 

Hier gaan we voor 

“Nil volentibus arduum”
  (Niets is moeilijk voor hen die willen)

Het USG is een vooruitstrevend catego
raal gymnasium met een rijke traditie 
waar uitstekend onderwijs wordt ge
geven. Er is een sfeer van openheid en 
vertrouwen en wij bieden veel keuze
mogelijkheden. Leer lingen en docenten 
genieten veel ruimte en verantwoorde
lijkheid en wij bieden passend onder wijs 
in de meest ruime zin van het woord: 
ondersteuning en meer uitda ging waar 
nodig. Recht doen aan de talenten en 
capaciteiten van iedere leerling, is onze 
belangrijkste opdracht. 

Hier staan we voor 

Wederzijds vertrouwen tussen 
alle geledingen in de school

Positief  
onderwijs


