
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Een paar weken geleden is uw zoon/dochter begonnen als leerling op Stad 
& Esch. Op advies van de basisschool is uw kind in één van de twee klassen 
geplaatst voor vwo+ en gymnasium. In deze klassen worden, anders dan in 
het reguliere atheneum onderwijs, keuzewerktijd-uren (KWT) aangeboden. 
In deze uren maken de leerlingen huiswerk, maar werken zij ook aan pro-
jecten rondom een zelfgekozen onderwerp. Projecten, die zo kenmerkend 
zijn voor ons vwo+ onderwijs. 
 
Klassieke vorming 
In de brugklas bestaat ook de mogelijkheid om tijdens een deel van de 
KWT-uren het vak ‘klassieke vorming’ te volgen. Tijdens deze lessen maken 
de leerlingen kennis met verhalen van de Grieken en de Romeinen en ma-
ken zij een begin met het ontcijferen van hun talen. Het vak klassieke vor-
ming vormt de opmaat naar de gymnasiumopleiding die vanaf de tweede 
klas vorm krijgt in de vakken Grieks en Latijn en is dan ook verplicht voor 
leerlingen die op Stad & Esch een gymnasiumopleiding willen volgen.  
 
Keuze vwo+ of gymnasium 
De afgelopen week hebben alle leerlingen uit de vwo+/gymnasiumklassen 
een informatieles gehad over klassieke vorming. Alle leerlingen hebben in-
middels de keuze gemaakt om in de periode tot de herfstvakantie dit vak 
wel of niet te ervaren. Vlak voor de herfstvakantie volgt er voor de leer-
lingen die het vak hebben gevolgd opnieuw een keuzemoment, namelijk om 
door te gaan met gymnasium of hun opleiding te vervolgen als vwo+ leer-
ling.  
 
Voor de gymnasiumleerling komt een nieuw keuzemoment aan het eind van 
de derde klas. Op dat moment kan hij/zij nogmaals beslissen of hij/zij door-
gaat met gymnasium of met het vwo. 
 
Meer informatie over de keuze kunt u desgewenst inwinnen door contact op te 
nemen met de docent klassieke talen, Ludwich Verberne 
(lverberne@stadenesch.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Karin Staal en Iris Logtmeijer,  
mentoren VG1a en VG1b. 
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