
Hét gymnasium 
van Rotterdam 
en omstreken!



De stap van groep 8 naar de middelbare school is een spannend 
moment. Het is belangrijk om je goed te oriënteren. Op het Zuider 
Gymnasium ben je welkom met een vwo-advies. Je leert de oude 
talen Latijn en Grieks, wiskunde en allerlei andere vakken. Al 70 
jaar bestaat ons prachtige gymnasium op Rotterdam-Zuid, sinds 
maart 2022 ook nog eens in een schitterend nieuw schoolgebouw. 
Kom je een keertje bij ons kijken?

Linda Waals
rector

VOORWOORD

ONZE SCHOOL IN CIJFERS

30 
verschillende vakken

73 jaar
geschiedenis

70
medewerkers

654
leerlingen

68
basisschoolleerlingen



NIEUW GEBOUW
In maart 2022 is het Zuider Gymnasium 
verhuisd naar het monumentale 
Poortgebouw van het voormalige 
Zuiderziekenhuis in Rotterdam. De 
afgelopen jaren is het gebouw helemaal 
verbouwd van ziekenhuis naar school: de 
buitenkant is gerenoveerd en de binnenkant 
is volledig aangepast met behoud van mooie 
oude details. Ook is er aan het gebouw een 
nieuwe gymzaal gebouwd. Binnenin zijn 
er onder meer een collegezaal met een 

prachtige balkenpartij aan het plafond, een 
aula met diverse zithoekjes, een stoa met 
een mooie lichtinval en lokalen met ruime 
werkplekken ernaast. Elk lokaal beschikt 
bovendien over moderne faciliteiten voor 
digitaal onderwijs. Eerst was het voor 
iedereen even wennen in het nieuwe 
gebouw, maar nu hebben alle leerlingen en 
medewerkers het er enorm naar hun zin!



GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
Als echte Rotterdamse school zijn we een 
praktisch gymnasium. Dat betekent dat je 
bij ons niet alleen de inhoud van allerlei 
interessante schoolvakken leert, maar ook 
wat je daarmee kunt. Denk bijvoorbeeld 
aan belangrijke vaardigheden, zoals 
samenvatten, zorgvuldig formuleren en 
presenteren. Zo kun je je kennis ook in de 
praktijk inzetten en leer je daarnaast om 
over belangrijke onderwerpen je mening te 
formuleren.

PROJECTDAGEN, ROLMODELLEN EN 
GASTSPREKERS
Een extra leuk voordeel van deze 
praktische benadering is dat  je de studie- 
en beroepspraktijk van je schoolvakken 
ook leert kennen. In de onderbouw neem 
je regelmatig deel aan projectdagen en 
ontdek je hoe boeiend de praktijk van elk 
schoolvak is. In de bovenbouw ontmoet je 
regelmatig rolmodellen en gastsprekers en 
is er tijd om te proefstuderen: je volgt dan 
alvast proefcolleges van de universiteit. Op 
die manier kies je goed voorbereid op een 
vervolgopleiding. Handig!

PRAKTISCH GYMNASIUM



CHRIS VAN DEN BERG
examenlichting 2009

“Na mijn gymnasiumopleiding heb ik in 
Leiden en Berlijn Duits gestudeerd. Het 
was eigenlijk m’n bedoeling om in Berlijn 
te blijven wonen: zo’n gave stad, vol inte-
ressante mensen en geschiedenis. Tussen 
mijn bachelor en master had ik een gat 
van enkele maanden en precies toen belde 
mijn oude school of ik twee examenklassen 
kon opvangen. Daarna ben ik nooit meer 
weggegaan. Daarom heb ik mijn studie in 
Nederland voortgezet en afgerond. Onder-
tussen bleef ik op het Zuider Gymnasium 
docent en werd ik mentor, leerjaarcoördi-
nator en uiteindelijk conrector. Na mijn af-
studeren in Leiden heb ik nog de postdoc-
torale ECHA-opleiding in Nijmegen gevolgd 
om me te specialiseren in hoogbegaafd-
heid. Waarom ik gebleven ben? Omdat het 
me aan het hart gaat dat we op Zuid een 
topschool hebben en omdat we geweldig 
leuke leerlingen hebben.”

CLARA OUDENAARDEN
examenlichting 2009

“Na mijn gymnasiumopleiding ben ik 
Biologie gaan studeren in Utrecht en Boston 
(Harvard Medical School). Inmiddels doe 
ik mijn PhD aan de Lund Universiteit in 
Zweden. Ik werk hier aan glioblastoma, de 
meest agressieve vorm van hersenkanker 
bij volwassenen. We onderzoeken hoe 
de bloedvaten in een herstentumor 
verschillen van normale bloedvaten en 
hoe we ze kunnen aanpassen in de hoop 
de tumor minder agressief te maken. 
Hiervoor werk ik met muizen en met 
cellen in petrischaaltjes. Ook blijf ik graag 
betrokken bij het Zuider Gymnasium: ik 
begeleid op afstand profielwerkstukken en 
heb zelfs een leerling hier in Zweden als 
stagiair ontvangen.”

OUD-LEERLINGEN 
AAN HET WOORD...



We zijn een Rotterdamse school. Onze 
leerlingen en medewerkers zijn met 
elkaar een echte afspiegeling van de 
maatschappij. De onderlinge verschillen 
zijn soms groot. Leerlingen van dichtbij én 
van ver kiezen voor het Zuider Gymnasium. 
Dat maakt onze school uniek ten opzichte 
van andere scholen. We hebben dan ook 
een echte streekfunctie.      

Onze school is heel erg veilig en gezellig. 
Jaarlijkse tevredenheidsmetingen 
bevestigen dat onze leerlingen en 
medewerkers zich op hun gemak voelen 
en de school een leuke plek vinden. We zijn 
ook Rotterdams in het omgaan met elkaar: 
we praten niet over, maar met elkaar, zijn 
direct in onze communicatie en leren elkaar 
op een constructieve manier feedback te 
geven. Zo leer je ook van elkaar en is de 
school een plek waar je graag wilt zijn.

ROTTERDAMS 
GYMNASIUM



21.30 uur
Naar bed. Veel 
gedaan vandaag!

17.00 uur
Huiswerk…soms wel  
leuk, maar soms ook niet…

14.40 uur
Geschiedenis. We doen 
een onderzoekje naar de 
Jagers en Verzamelaars.

9.50 uur
Nog even gauw mijn 
schrift doorlezen 
voor de toets.

AGENDA

12.50 uur
Pauze. De toets 
ging goed!

13.20 uur
Mijn favoriete vak: 
GYM! Speer- 
werpen, basketbal 
en softbal.

16.00 uur
Uit! Snel naar huis 
op de fiets, thee 
met koekjes!

7.00 uur
Ontbijten, aankleden 
en dan met de fiets 
naar school! 

8.30 uur
Eerste lesuur. Taaltour, 
we lezen uit de krant over 
Trump. Interessant!

10.10 uur
Tweede les, Frans. 
Mw. Van Hezel legt uit hoe 
we woordjes en zinnen 
kunnen leren. 

11.30 uur
Toets wiskunde 
(over het wegwerken 
van haakjes).

18.30 uur
Eten! Snel vandaag, 
want ik heb zo 
training.

19.30 uur
VOETBAL!



MANAL BOKZINI
klas 4 gymnasium

“We hebben elke dag een dagopening over 
de actualiteiten die op dat moment spelen. 
Zo krijgen we meer kennis en algemene 
ontwikkeling.” 

VICTOR VAN DER WANT
klas 5 gymnasium

“De school heeft mij de mogelijkheid 
aangeboden om te verdiepen, te versnellen 
en zelfs een klas over te slaan. Dit betekent 
dat ik dus een andere leerroute volg dan de 
rest van mijn klas. Hierbij is de begeleiding 
van de school ontzettend fijn. Wekelijkse 
gesprekken met mijn mentor en alle docenten 
die met mij meedenken, helpen hier erg 
bij. Samen met verdiepingsprojecten zoals 
Cambridge heb je altijd wel iets uitdagends 
om te doen op onze school.”

LEERLINGEN AAN 
HET WOORD...



OP HET ZUIDER GYMNASIUM HOORT 
IEDEREEN ERBIJ EN DOET IEDEREEN 
MEE!



We zijn een persoonlijk gymnasium. Net 
als op andere scholen krijg je bij ons goede 
begeleiding: betrokken vakdocenten, een 
mentor en wanneer nodig ook coaching 
vanuit het extra ondersteuningsteam. Maar 
op het Zuider Gymnasium doen we meer: 
we hebben aandacht voor ieders eigenheid 
en staan stil bij belangrijke onderwerpen. 
Anti-pestactiviteiten, aandacht voor 
culturele, seksuele en sociale/economische 
diversiteit en de actualiteit van elke dag 
maken dat iedereen erbij hoort en zich 
gezien voelt. 

Bij ons kun je jezelf zijn. We beginnen elke 
lesdag met een dagopening. Tijdens het 
eerste lesuur wordt over actuele thema’s 
gesproken. Ook organiseren we geregeld 
extra activiteiten over wat er speelt in de 
wereld of op school.

PERSOONLIJK 
GYMNASIUM



WIL JE VERSNELLEN?
Een gymnasiumdoploma is een prachtige 
basis voor de rest van je leven en je 
vervolgstudie. Op het Zuider Gymnasium 
heb je de mogelijkheid je diploma nóg 
passender te maken dan op andere 
scholen. We hebben hier een breed 
aanbod voor. Zo kun je bijvoorbeeld vakken 
versneld doorlopen. Bijna de helft van onze 
leerlingen doet in één of enkele vakken een 
jaar vroeger eindexamen, met als voordeel 
dat dan in het ‘echte’ examenjaar meer tijd 
over is voor bijvoorbeeld proefstuderen of 
vakken die je moeilijk vindt. Een enkeling 
legt bij ons op school het gymnasium zelfs 
helemaal versneld af, na 5 in plaats van 6 
schooljaren.

OF VERBREDEN?
Weer andere leerlingen willen niet 
versnellen, maar wel verbreden en ook 
daarvoor hebben wij een rijk aanbod. Je kunt 
doelgericht werken aan mooie versterkte 
taaldiploma’s via onze programma’s voor 
Cambridge-Engels, Goethe-Duits en DELF-
Frans. Maar ook een onderzoeksproject bij 
het vak techniek en zelfs een buitenlandse 
stage behoren tot de mogelijkheden. We zijn 
een Begaafdheidsprofielschool en houden 
rekening met verschillende leerbehoeftes. 
We bieden veel en er kan van alles. Dus 
natuurlijk ook het volgen van het ‘gewone’ 
programma. Je mag bij ons doen wat bij je 
past en

EEN GYMNASIUMDIPLOMA...

...WAAR JIJ HET MEESTE VAN LEERT



MOEDER EN ZOON
AAN HET WOORD...

LARS VAN PROOIJEN
examenlichting 2020

“Na mijn diploma in vijf jaar behaald te 
hebben en nog extra examenvakken te 
hebben afgerond, was het voor mij tijd voor 
een nieuwe stap. Ik wist al heel lang dat ik 
geneeskunde wilde studeren en het was 
voor mij een hele opluchting toen ik te horen 
kreeg dat ik toegelaten was tot de Erasmus 
Universiteit. Inmiddels zit ik helemaal op 
mijn plek en gaat alles gelukkig goed! Ik ga 
met veel plezier naar alle lessen en colleges 
en mag mijn leerjaar vertegenwoordigen 
bij de onderwijsevaluaties van de opleiding. 
Het Zuider Gymnasium heeft mij inhoudelijk 
goed voorbereid op de universiteit, maar 
het belangrijkste vind ik dat ik altijd met 
veel plezier naar school ging. Ik vond de 
(leer)sfeer heel prettig en heb daardoor 
grote stappen gezet op school.”



NATHALIE VAN PROOIJEN
moeder van Lars, Nils en Finn

“Drie jongens, drie keer een slikmomentje. 
Uit de Hoeksche Waard “helemaal” met 
de bus naar het Zuider Gymnasium in het 
grote Rotterdam. Voor alle drie een nieuw 
avontuur. Onze jongens hebben nooit spijt 
gehad van hun schoolkeuze. Want óók 
op het Zuider Gymnasium bleek al snel, 
hoe fijn deze school is met aandacht voor 
elke leerling, net zoals op de vertrouwde 
basisschool. Vanaf het moment dat wij 
de school binnenliepen, werden wij als 
ouders betrokken bij het reilen en zeilen in 
en van de school. Het Zuider Gymnasium 
biedt ouders ook mogelijkheid om deel 
te nemen in de Ouderkring, waarin je 
meedenkt met het schoolbeleid. Verder 
zijn de lijnen tussen de ouders en het 
docententeam kort. Docenten kennen de 
leerlingen goed, dus ook hun sterke punten 
en ontwikkelpunten. Hierdoor kunnen 
zij een eigen ontwikkeltraject volgen. 
En belangrijker nog: leerlingen kunnen 
zichzelf zijn!”



TALENTVOLLE BASISSCHOLIEREN
‘School is saai’ is een opmerking die onze 
Pregymnasiasten nooit zullen maken. 
Op het Zuider Gymnasium verzorgen wij 
namelijk niet alleen onderwijs aan onze 
middelbare scholieren, maar ook aan 
talentvolle leerlingen van de basisscholen. 
Wij hebben geconstateerd dat veel 
basisscholieren uitdaging missen op hun 
school en hierdoor minder gemotiveerd 
raken om naar school te gaan. Daarom is 
een aantal jaar geleden het Pregymnasium 
in het leven geroepen. Inmiddels is het 
Pregymnasium een begrip geworden 
in Rotterdam-Zuid en omstreken. Het 
Pregymnasium biedt iedere maandag (met 
uitzondering van vakanties en feestdagen) 
een uitdagend en innovatief programma 
aan voor groep 8-leerlingen die uitdaging 
missen op de basisschool. Aanmelden kan 
via pre@zuidergymnasium.nl.

UNIEKE BASISSCHOOL
Naast het Pregymnasium bieden 
wij voor leerlingen vanaf groep 5 in 
samenwerking met PCBO Rotterdam 
een eigen, unieke basisschool. De Zuider 
gymnasiumbasisschool (ZGBS) is bedoeld 
voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 en 
biedt voltijd po-onderwijs, speciaal voor 
hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen naast 
basisschoolvakken ook al les op vo-
niveau en doen mee met het Pregymnasium. 
Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn naar 
het voortgezet onderwijs en kennen we de 
leerlingen al goed. Onze docenten geven 
ook les aan groep 7 en 8, zodat onderdelen 
van de brugklas al deels worden verlegd 
naar de basisschool. Vanzelfsprekend is 
er veel oog voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. 

PREGYMNASIUM EN ZGBS



IN ONS MOUSEION, DE STUDIERUIMTE, 
BEVINDT ZICH EEN PRACHTIG 
KUNSTWERK.  



ZUIDER GYMNASIUM
 
Groene Hilledijk 493
3075 EA Rotterdam
www.zuidergymnasium.nl
      zuidergymnasium
      zuider_gymnasium

OPEN DAGEN
4 november 2022
27 januari 2023 

DIGITALE 
VOORLICHTINGSAVOND
19 januari 2023 

OPEN LESMIDDAGEN
2 november 2022 
11 januari 2023
22 februari 2023

Kijk voor meer informatie en aanmelding 
op onze website.         


