
Onze strategische thema’s

1 We gaan voort op de ingeslagen weg en verdiepen 
waar mogelijk.
We koesteren onze onderwijskundige en kwalitatieve verworvenheden, maar 
bouwen wel verder. 

2 We innoveren en bouwen verder aan excellent, 
toekomstgericht onderwijs. 
De elementen van ons excellentieprofiel zijn het vertrekpunt: modern gym-
nasiaal onderwijs met uitstekende resultaten, uniek vakkenpakket met ver-
breding van het talenonderwijs, bètaprofilering en leadershiptraject.

Durf te weten en heb de moed wijs te zijn.

Wie wij zijn

Onze opdracht

  Excellent categoraal gymnasium; klassieke vorming is een  

vanzelfsprekend onderdeel. 

 Ontwikkeling van academische vaardigheden staat centraal. 

 Uitgesproken bètaprofiel. 

 Aandacht voor persoonlijke en intellectuele groei (leadershiptraject). 

   Zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs samen met  
universiteiten en andere partners.

  Leerlingen een kritische en onderzoekende houding bijbrengen.

  Een breed en uitdagend vakkenaanbod.

  Een divers en breed aanbod van extra-curriculaire activiteiten.
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3 We zorgen voor goed innovatief werkgeverschap. 
We willen een goede werkgever zijn, zodat we de beste docenten kunnen aan-
trekken en behouden.

4 We zorgen voor een passend activiteitenaanbod. 
Binnen het bestaande onderwijsconcept blijven we voldoen aan de eisen van 
de tijd en maatschappij. 

5 We blijven aandacht geven aan de 
wezenskenmerken van openbaar onderwijs.
We borgen de algemene toegankelijkheid, algemene benoembaarheid en ac-
tieve pluriformiteit van de school, evenals het democratisch functioneren en 
de eerbied voor ieders godsdienst of levensovertuiging.

Waar wij voor staan en gaan
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is een eigentijds gymnasium voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. Hun complete vorming – op intellectueel én persoonlijk vlak – is wat ons drijft. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst. Daartoe bieden onze hoogopgeleide docenten uitstekend onderwijs in een sociaal veilige omgeving met een ambitieuze leercultuur. Verbinding is daarbij een sleutelbegrip; tussen vakken, tussen de school en de wereld, tussen heden, verleden en toekomst, en tussen de leerling en zijn medemens.


