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met  anderen
kunnen zijn

Inhoud Het Gymnasium Apeldoorn is een eigentijdse, kleine school voor 

gymnasiaal toponderwijs! Bij ons op school mag jij  

jezelf zijn. We vinden het belangrijk dat je de ruimte krijgt om jezelf 

(beter) te leren kennen: wat vind jij leuk of lastig en op welke manier 

onderscheid jij je van andere leerlingen? Om daar achter te komen, 

moet je vooral nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar jouw eigen ‘ik’, 

maar ook naar anderen, naar je omgeving en naar de maatschappij. 

Vanuit deze nieuwsgierigheid en betrokkenheid met elkaar zorgen 

wij er samen voor dat jij, zoveel mogelijk op jouw eigen manier, een 

stapje verder zet in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wij gaan voor talentonderwijs, contextrijke  
lessen en burgerschap. Kies je voor Gymnasium 
Apeldoorn, dan kies je voor een brede ontwikkeling 
en voor de beste begeleiding op een plek waar  
iedereen elkaar kent en waar we het samen doen. 

Laat jezelf zien; op school én in de wereld!

Hier kan ik 

mezelf zijn.“ ”Sylvie

Ik heb gekozen 

voor Gymnasium 

Apeldoorn omdat ik het 

heel fijn vind dat het 

niet zo’n grote school is.“ ”Judith

Samen
jezelf  
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Hoe is het in klas 1?

Samen op kennismakingskamp!
Als je er ongeveer een week les op hebt zitten, ga je met alle 

andere leerlingen uit klas 1 op kennismakingskamp. Drie dagen 

lang in de bossen van Beekbergen lol maken, activiteiten doen en 

vooral elkaar beter leren kennen. Wat een start van jouw tijd op 

het Gymnasium Apeldoorn!

Een nieuwe school is altijd wennen en voor iedereen spannend. Je zult zien  
dat je snel nieuwe vrienden en vriendinnen maakt op het Gymnasium.  
Marescha, Finn, Sylvie en Carlijn vertellen hoe zij het vinden bij ons op school!

Leroy

Daniël afdelingsleider

mentorclaviger

Lars PukMylène

Roxy

decaan

Fabiënne

“Niet waar!”, vertelt afdelingsleider Erwin Hudepohl.  

“Bij ons op school zijn er allerlei mensen die je helpen.” Daarmee 

doelt hij bijvoorbeeld op de mentor, de leerlingbegeleiders, de 

bijlesgevers en de claviger. Vanaf klas 3 komt daar ook de decaan 

bij. “Je kunt bij hen aankloppen voor allerlei vragen of problemen. 

Ze staan altijd klaar om je een helpende hand te bieden, want leren 

gaat een stuk beter als je lekker in je vel zit.”

Leerlingbegeleiders: je grote broer en zus op school
Al bij de allereerste kennismaking met je toekomstige klasgenoten 

leer je de twee leerlingbegeleiders van jouw klas kennen. Dat zijn 

een jongen en een meisje uit de vijfde klas. Als een grote broer en 

zus loodsen ze jou door het eerste jaar op het Gymnasium heen.  

Leroy en Fabiënne zijn leerlingbegeleider. “Het is superleuk want 

we bouwen echt een band op met de leerlingen”, vertelt Leroy. 

“Soms klop je makkelijker aan bij je leerlingbegeleider dan bij je 

mentor”, vertelt Fabiënne.  

Maar het draait hier natuurlijk om de brugklasleerlingen zelf. Hoe 

vinden zij dat zo’n leerling uit de vijfde klas klaar staat om hen een 

handje te helpen? “Door de leerlingbegeleiders heb je zeker aan 

het begin van het schooljaar het gevoel dat je niet alleen op school 

bent”, vertelt Mylène. Roxy heeft de leerlingbegeleiders onder 

andere ingeschakeld voor bijles wiskunde: “Dat ging allemaal heel 

snel en makkelijk.”

Mentor: jouw coach op school 
Een mentor is er altijd voor jou; als je een luisterend oor nodig 

hebt, maar ook om jou te coachen en je te helpen om jouw doe-

len te bereiken. De wisselwerking tussen de mentor en leerling-

begeleiders is heel belangrijk, want de leerling begeleiders weten 

vaak beter wat er in een groep speelt. 

Natuurlijk heeft je mentor ook regelmatig contact met je ouders 

en met collega-docenten op school. Samen zorgen zij ervoor dat 

jij het beste tot je recht komt op school!

Bijles van een ouderejaars
Tijdens je tijd bij ons op school kan het voorkomen dat je voor een 

bepaald vak net even wat extra uitleg nodig hebt om het echt goed 

te snappen. In zo’n geval kun je bijles krijgen van een ouderejaars. 

Het voordeel van bijles krijgen van een ouderejaars is dat zij goed 

weten welke stof belangrijk is en waar je extra op moet letten.

De claviger: jouw steun en toeverlaat
Iedereen op school kent hem: onze claviger (conciërge). Hij  

zorgt ervoor dat alles waar je niet als eerste op school aan denkt  

(beamers, laptops, verlichting) goed is geregeld. Het contact met 

leerlingen vindt de claviger het belangrijkste in zijn werk: “Zij staan 

bij mij echt op 1. Als ze ’s ochtends binnenkomen zeg ik ze gedag, 

als ze een rekenmachine nodig hebben leen ik die uit en als ze een 

lekke band hebben, help ik plakken.” 

Hulp nodig bij het kiezen van je vakkenpakket?  
De decaan is er voor je!
Het duurt weliswaar nog even, maar als je eenmaal in de derde zit, 

krijg je te maken met een van de twee decanen. Een decaan is de 

persoon die je voorbereidt op het kiezen van een vakkenpakket in 

de bovenbouw en een vervolgopleiding, heel handig dus!

Marescha

Er is een fijne en gezellig sfeer op Het Gymnasium, 

daarom heb ik voor deze school gekozen. Je kan zijn 

wie je bent en dat voelt fijn, want je hoeft je niet on-

zeker te voelen over wie je bent. In de tweede week 

van de brugklas ga je op kennis makingskamp om 

elkaar goed te leren kennen. Zo werd het ook veel 

makkelijker om nieuwe vrienden te maken.

Sylvie

Ik kan hier gewoon mijn mening geven, ik word niet 

gepest. Ik draag kleren die ik zelf leuk vind, geen 

merkkleding of kleding die in de mode is.

Liz

Ik vind het belangrijk en leuk dat ik actief mee mag 

denken over de toekomst van deze school en het  

verbeteren van het onderwijs. Mijn mening wordt  

serieus genomen. Daarom vind ik het hier zo fijn!

 

Finn

Ik vond de eerste schooldag best spannend. In de 

eerste week werd het al minder spannend en na het 

kennismakingskamp was dat gevoel helemaal weg! 

Het kennismakingskamp is super belangrijk om 

mensen uit je klas te leren kennen!

Zijn wie je bent

Lekker in je vel

Actief meedenken

Samen op  
kennismakingskamp

We doen  
het samen!

René

Waar of niet waar? 

 “Als je eenmaal op het Gymnasium  

zit, moet je alles zelf kunnen.”

Leerling, mentor, leerlingbegeleider, 

bijlesgever, decaan en claviger:
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Amélie

Willemien

Anique Maarten

Inge

Milou

Linda

Bor

Enno

Monique

Het Gymnasium Apeldoorn is een kleinschalige school waarbinnen het ons goed  
lukt om iedere leerling te kennen. Samen met jou kijken we of je je vakken kunt  
combineren met jouw ambities. Met die kennis kunnen we jouw lesprogramma zo  
nodig aanpassen, zodat jij jouw talenten optimaal kunt ontwikkelen.

Maarten Huizinga, coördinator maatwerk: “Als je weet hoe je in  

elkaar zit en hoe je jezelf kunt motiveren, kun je alles aan!”

Studeren aan de Junior Med school
Alexander: “Ik ben vorig jaar toegelaten tot de Junior Med School 

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is een opleiding ter 

voorbereiding van de studie geneeskunde. Die opleiding valt deels 

in de zomervakanties en deels gedurende de vijfde klas. Ik zou 

komende zomervakantie een onderzoeksstage volgen in het lab, 

maar dat gaat door de coronamaatregelen waarschijnlijk door in 

een online vorm. Ik zie het als een geweldige kans om te beginnen 

met de studie geneeskunde en er zo achter te komen of dit is wat 

ik van de studie verwacht. Als bonus ben ik ook nog eens verzekerd 

van een studieplek voor geneeskunde aan de Erasmus Universiteit.”

Voetballen bij Go Ahead Eagles
Bor: “Ik ben een energiek en sportief ingesteld persoon. Ik voetbal 

erg fanatiek en vind dit heel belangrijk. In het schooljaar 20/21  

ben ik opgenomen in de selectie van Go Ahead Eagles jongens  

onder 15. Hiervoor moet ik vier keer in de week trainen: van half 

vijf tot half zeven. Dat is best vaak, maar samen met school bekijken 

we hoe we voetbal en school zo goed mogelijk kunnen combineren. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goedkomt!”

Een boek schrijven
Willemien: “Omdat ik de reguliere lesstof vaak snel af heb, mag ik  

soms andere dingen doen tijdens de les. Zo schrijf ik tijdens Neder-

lands korte verhalen, en ben ik voor Engels bezig met de voorbereiding 

voor het CAE Exam van Cambridge English. Ook ga ik volgend jaar 

waarschijnlijk een HPG-project doen. Daar ben ik nu al een beetje  

mee bezig; ik probeer elke dag te schrijven of tekenen. Ik vind het heel 

fijn dat school hier de mogelijkheid voor biedt, en dat ik naast leerwerk 

ook met creativiteit bezig kan zijn.”

Talentenprogramma Radboud Universiteit
Milou: “Ik heb in de vijfde het talentenprogramma van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen gevolgd. Dan volg je een vak op de universiteit en sluit 

je dat af met een tentamen. Ik heb Spaans-Amerikaanse cultuurkunde  

gedaan aan de Faculteit der Letteren. Ik miste daardoor per week een les-

dag op school. Dat is best veel, maar ik bleef daardoor wel gemotiveerd.”

Het kan zijn dat je veel talenten hebt, maar dat het op school niet 

lukt om je talenten goed te laten zien. Dat is zonde en daarom 

bieden wij TOP-trainingen aan om jou hierbij te helpen. De letters 

TOP in het woord TOP-training staan voor: Toekomstgericht 

OntwikkelingsPlan: een motivatietraining voor (hoog)begaafde 

leerlingen die voldoende capaciteiten hebben, maar niet laten zien 

wat ze kunnen. 

Tijdens de TOP-training worden zes tot maximaal acht leerlingen 

onder begeleiding van een docent aangezet om na te denken over 

wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan aanpakken. “We gaan 

samen in gesprek en elke keer stellen leerlingen zich een doel. De 

volgende keer bespreken we de stapjes die zijn gezet. Ook geven 

we elkaar adviezen en delen we met elkaar wat er is gelukt. Vaak 

willen andere leerlingen dat dan zelf ook bereiken”, vertelt Anique 

te Dorsthorst, een van de trainers. “Op deze manier ontdek je dat 

er meer leerlingen zijn die worstelen met dezelfde problemen als 

jij en kunnen we elkaar helpen en motiveren.”

Ben jij kritisch ingesteld, nieuwsgierig en een doorzetter?  

Dan is het Honoursprogramma Gymnasia (HPG) misschien iets 

voor jou!

Op het Gymnasium volg je veelal vakken waarbij je door de do-

cent wordt meegenomen in de stof. Maar we vinden het minstens 

zo belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in een richting die jij zelf 

kiest. Binnen het honoursprogramma krijg je vanaf klas 4 de kans 

zelf een onderwerp te onderzoeken of een talent te ontwikkelen, 

buiten het reguliere lesprogramma om. Zo hebben we een leerling 

gehad die een eigen webshop heeft opgezet, een leerling die een 

politieke partij heeft opgericht, een leerling die een veganistisch 

kookboek geschreven heeft. Het Honoursprogramma is een lan-

delijk programma, waarbij je niet alleen in contact staat met leer-

lingen op onze eigen school, maar ook met leerlingen van andere 

gymnasia in Nederland. Lara en Inge hebben dit programma beide 

succesvol afgerond:

Bijles vinden via een app
“Ik heb me verdiept in het maken van een app om bijlesgevers en 

-nemers elkaar te laten vinden”, vertelt Lara. “Ik ben begonnen met 

het onderzoeken wat je nu precies daarvoor nodig hebt. Naast een 

database en een server is dat ook programmeercode en -talen. Al 

met al meer werk dan ik dacht! Ik heb geen werkende app afgele-

verd, maar heb wel heel veel geleerd. En daar gaat het om bij HPG.”

Van theorie naar praktijk
Inge heeft zich drie jaar lang vastgebeten in de gebarentaal ‘Ne-

derlands met Gebaren’. “Dat is een mengvorm van Nederlands en 

gebarentaal. Mijn doel met HPG was om iets buiten mijn comfort-

zone te doen. Ik ben nogal perfectionistisch en hou van controle. 

Alleen weet je bij HPG vooraf niet waar je naartoe gaat. Contact 

zoeken met mensen die ik niet ken, vind ik lastig. Maar als je dat 

niet doet, kom je nergens. Dat is er dan ook inmiddels wel een 

beetje vanaf.”

Onderwijs voor   talenten!
ga Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn  Enno mocht voor een 

schermwedstrijd naar Polen       en miste daardoor een 

aantal dagen les. Geen probleem natuurlijk! Want bij 

hét Gymnasium vinden we het juist goed dat je naast 

school (ook) ervaring opdoet in andere zaken zoals 

sport. Van de 164 mensen die meededen is Enno 52e 

geworden. Een hele prestatie als je het ons vraagt!

   Motivatieboost

          met TOP-training

Honoursprogramma 

Gymnasia (HPG)
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Het Gymnasium Apeldoorn is een goede voedingsbodem voor verschillende initiatieven op 
het gebied van duurzaamheid. Extra leuk is dat veel van die initiatieven vakover stijgend zijn. 
Dat betekent dat je niet alleen bij bijvoorbeeld aardrijkskunde met duurzaamheid te maken 

krijgt, maar ook bij wiskunde, geschiedenis en natuurkunde. Als je daar wat langer over 
nadenkt is dat heel logisch. Want duurzaamheid is een breed onderwerp dat zich niet laat 

begrenzen. Duurzaamheid is van en voor iedereen!

Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School 

(GFS). Dat betekent dat wij jou en je klasgenoten laten 

nadenken over actuele vraagstukken die betrekking 

hebben op de wereld waarin wij leven. Dat doen we op 

een praktische en onderzoekende manier; niet alleen in 

school maar ook erbuiten. Zo ga je in de tweede klas naar 

Deventer voor de opdracht ‘binnenstedelijke ontwikkeling’. 

Daarbij bedenk je oplossingen voor het aantrekkelijker 

maken van de stad. Bijvoorbeeld door een pand te 

hergebruiken of gebruik te maken van groen of groene 

daken. Want dat is wel zo duurzaam.

Bouwen in Minecraft
Bijzonder aan de modules van GFS is dat het om vraag-

stukken gaat die afkomstig zijn van bestaande organisaties. 

Bij de module Water in Apeldoorn is dat de gemeente of het 

waterschap. Derdeklassers onderzoeken waterknelpunten 

en bedenken er oplossingen voor. Jaïro kwam samen met 

zijn groepje op het idee om overtollig water ondergronds op 

te vangen. Nog meer bijzonder is dat zij dit idee in Minecraft 

hebben kunnen vormgeven. “Dat was erg leuk om te doen!”

Oneindig veel ideeën
“Voor alle GFS-modules geldt dat we als docenten van 

verschillende vakken de koppen bij elkaar steken”, vertelt 

Aniek Oudshoorn, docente aardrijkskunde. “We bekijken 

de vraagstukken dus vanuit verschillende vakken. Daarbij 

leren leerlingen vaardigheden als samenwerken, organise-

ren en onderzoeken; superbelangrijk om te kunnen. En de 

resultaten zijn geweldig. Dat vinden niet alleen wij, maar 

ook de betrokken organisaties. Onze leerlingen zijn erg  

innovatief en creatief; hun ideeën lijken wel oneindig.”

Wij dagen je continu uit om ‘out of the box’ te denken.  

Zo ook binnen het project Terra Nova; een project waarin 

je vanuit verschillende vakken werkt aan dezelfde op-

dracht. In dit geval gaat het om de vakken wiskunde,  

aardrijkskunde en geschiedenis.

Docente Aniek Oudshoorn vertelt: “Binnen dit project zijn 

leerlingen uit klas 1 aan de slag gegaan met het ontwerpen 

van een geheel eigen land. Van dit land bestaat nog niets! 

Dat betekent dat de geschiedenis, het landschap, de  

politiek, maar bijvoorbeeld ook het klimaat bedacht moet 

worden, uiteraard goed onderbouwd met verschillende 

(zelf bedachte) bronnen.”

Hoe doe je dat dan? Een land ontwerpen?  

Aniek Oudshoorn: “Eerst bedenk je hoe het land er uit  

ziet, daarna bijvoorbeeld hoe groot het is en hoe hoog  

de bergen in het land zijn.”

Twee leerlingen hadden zo veel goede ideeën over hun 

nieuwe land, dat ze er zelfs een eigen website aan hebben 

gewijd. Wil je weten wat ze hebben bedacht? Kijk dan op:

www.kaltsjoisland.wixsite.com/mijnsite 

Voor de vijfde keer is afgelopen jaar het Groene chemie 

symposium georganiseerd op het Gymnasium Apeldoorn. 

Dat is een symposium, compleet met sprekers uit het be-

drijfsleven en universiteiten, waarbij scheikundeleerlingen 

uit de zesde klas workshops geven aan derdeklassers.  

De onderwerpen van die workshops hebben stuk voor stuk 

te maken met duurzaamheid of met groene chemie. Een 

recept voor een groene spijkerbroek bijvoorbeeld (over 

hoe het kleuringsproces aangepast kan worden zodat het 

milieuvriendelijker wordt) of broccoli als superfood (over 

hoe broccoli, als het groeit met stikstof en ammonium in 

plaats van nitraat, de ziekte kanker kan remmen).

Actuele duurzame ontwikkelingen
“Het is erg leuk dat we ook dit soort dagen tussen de 

normale lesdagen door hebben”, vertellen derdeklassers 

Hendrik en Tijn. “Of je hier iets van opsteekt? Zeker, 

juist omdat het anders dan anders is.” Ook grondlegger 

van het Groene-chemiesymposium, scheikundedocent 

Tim van Dulmen, is enthousiast. “De organisatie van 

het Groenechemiesymposium ligt in handen van de 

zesdeklassers. Zij weten heel goed hoe ze de derdeklassers 

moeten boeien. Ik ben benieuwd over welke actuele 

duurzame ontwikkelingen de zesdeklassers ons volgend 

jaar gaan vertellen!”

Voor leerlingen in de derde klas wordt er door de docenten 

van biologie, natuurkunde en scheikunde (BiNaS) een vak-

overstijgend project over duurzaamheid georganiseerd.  

Tijdens dit project gaan leerlingen in groepsverband een 

technisch ontwerp ontwikkelen rond een duurzaamheids-

thema. “Wij kijken of je lichaamswarmte kunt omzetten in 

stroom”, vertelt leerling Max. Die zoektocht begint met een 

onderzoek dat vervolgens wordt uitgewerkt en uiteindelijk 

iets tastbaars moet opleveren. “Tijdens ons onderzoek zijn 

we erachter gekomen dat ons idee om lichaamswarmte om 

te zetten in stroom niet werkt. Het zou ongeveer vijf jaar du-

ren voordat je telefoon ook maar één procent is opgeladen. 

Nu gaan we zoeken naar een ander idee dat wel werkt.” De 

uiteindelijke technische ontwerpen worden gepre senteerd 

aan ouders en andere belangstellenden.

Geo Future School!

Ontwerp je eigen land

Groene chemie  

symposium

BiNaS-project rondom 

duurzaamheid

Samen sterk  
voor duurzaamheid
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Op het Gymnasium Apeldoorn organiseren we uiteraard excursies en reizen. Ook nemen we 
deel aan regionale en landelijke activiteiten. Dat doen we niet alleen omdat het hartstikke 
leuk is om met je klasgenoten, of juist met kinderen uit andere klassen, iets te ondernemen, 
maar ook omdat je er als persoon van groeit. Dus stel je vooral open voor al die verschillende 
mogelijkheden. Ze vormen mooie en leuke stappen in jouw ontwikkeling!

Schitteren op de bühne 
Eindexamenleerlingen van Gymnasium Apeldoorn regisseerden in 

oktober volledig zelf de toneelvoorstelling ‘Mens erger je niet!’ in 

Gigant. Zij begonnen vanaf nul: eerst het schrijven van een eigen 

stuk, daarna de regie, het regelen van de zaal, het bouwen van het 

decor en vervolgens natuurlijk het spelen van de voorstelling. De 

voorstelling was een groot succes! 

Back to school
Floor, Isabella en Válerie: “Wij hebben in november een les 

Latijn gegeven op basisschool Berg en Bos in Apeldoorn. We 

hebben tijdens de les verteld over de uitspraak, naamvallen, het 

werkwoord en dat in het Latijn een aantal regels anders zijn dan in 

het Nederlands. Daarna hebben wij de kinderen de tekst ‘Flumen’ 

laten vertalen. Dit vonden ze allemaal erg leuk om te doen. 

Iedereen stelde hele goede vragen, dat vonden wij erg leuk!” 

Eersteklassers op bezoek bij CODA 
In januari en februari hebben de eerste-klassen een bezoek  

gebracht aan CODA in Apeldoorn. Mediawijsheid was tijdens dit 

bezoek het sleutelwoord: hoe vind je in deze wereld waarin fake 

news, trollen en sociale media volop aanwezig zijn, de ook nog 

aanwezige betrouwbare informatie? 

Het onderdeel mediawijsheid was in de vorm gegoten van een 

escape room. De leerlingen die eerst op slinkse wijze hun mobiele 

telefoon waren ontfutseld konden deze terugkrijgen door met  

een aantal informatieverwerkingsopdrachten in de mediatheek 

een code te genereren waarmee de kluis met hun telefoons kon 

worden geopend! Een zeer leerzame opdracht, waarna een  

leerling die de telefoon weer terugkreeg uit de kluis, verzuchtte: 

“ik leef weer.”

Vera genomineerd voor finale van  
Cleantech Talent Award 2020 
VO-scholieren uit Oost-Nederland die een profielwerkstuk 

of project over duurzaamheid of schone technologie hebben 

ingeleverd, kunnen zich inschrijven voor de Cleantech Talent 

Award 2020. De beste tien inzendingen gaan door naar de finale in 

april en maken kans op een mooie geldprijs.

Onze leerling Vera (klas 6) is door naar de finale met haar 

profielwerkstuk “Waterproblemen in Mozambique na orkaan Idai”.  

Via een live-verbinding wordt Vera tijdens de finale aan de tand 

gevoeld. Daarna bepaalt een deskundige jury wie de winnaar is. 

Wij wensen Vera heel veel succes!

Als we iets meer ruimte hadden gehad op deze pagina, 

hadden we je uitgebreid verteld dat je:

• in de vijfde klas met de hele jaarlaag een week lang naar  

 Rome gaat;

• kunt kiezen om naar het Franse Nantes of het Italiaanse  

 Foligno op uitwisseling te gaan;

• deel kunt uitmaken van een delegatie die meedoet aan  

 het MEP (Model European Parliament);

• je literaire ambities ruim baan kunt geven tijdens het  

 tweejaarlijkse literatuurfestival Dag van de Literatuur, waar  

 we als school aan meedoen;

• mee kunt doen aan een geschiedenisquiz of onze  

 klassieke muziekavond. 

 En dat we nog véél meer mogelijkheden bieden om ook  

 buiten school jezelf te ontwikkelen!

ga

ga

Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn  Op vrijdag 6 maart was er 

voor klas 1 een Engelse dag. De leerlingen volgden 

een workshop die werd gegeven door de ‘native 

English-speaking actors’ van The Phileas Fogg company. 

Tijdens deze workshop hebben de leerlingen de voor-

stelling ‘Little Victorians’ voorbereid en uitgevoerd. In 

het Engels natuurlijk! Aansluitend volgde een heerlijke 

High Tea, die door leerlingen zelf werd verzorgd!

Gymnasium Apeldoorn  Ieder jaar organiseert NJR 

(Nationale Jeugdraad) het Provinciaal Jeugddebat. 

Tijdens deze dag in het provinciehuis bedenken 

leerlingen samen een voorstel voor de provincie over 

een relevant thema. In de middag krijgen zij tijdens 

het debat de unieke kans om politici te overtuigen 

van hun ideeën. De leerlingen die dit het best doen, 

worden uitgenodigd in de Tweede Kamer tijdens 

het Nationaal Jeugddebat. Silvie (klas 1) en Thomas 

(klas 3) waren erbij en… gaan als winnaars door naar 

Den Haag! Super gedaan!

Little 
Victorians

day

Marije: “Ik ben ontzettend trots op ons en vind dat we 

een heel mooi, zinvol stuk hebben neergezet! Ik vind het 

fantastisch om mezelf uit te dagen op het gebied van  

acteren. Het liefst speel ik altijd net een moeilijkere rol 

dan de vorige keer, zodat ik me kan inleven in verschil-

lende soorten mensen. In de onderbouw was ik best 

verlegen, maar op het podium was ik dat nooit; hierdoor 

heb ik geleerd helemaal mezelf te kunnen zijn.”

“
”

Rik
Hee Aniek, heb je het al gehoord? Vera is door naar de finale!

Aniek
Van de Cleantech Talent Award bedoel je? Echt waar?

Rik
Ja super he! Ben benieuwd hoe ze het gaat doen!

17:36

17:31

17:33

Leren doe je ook  buiten school!

veel meer
En nog
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Fantastische 
mythen
Je leert bij de klassieke talen Grieks en Latijn 
veel over oude culturen: van fantastische  
mythen tot de Romeinse gebruiken van  
gladiatoren in de arena. Daardoor leer je  
goed waar onze eigen gebruiken en ideeën 
vandaan komen, en ook waar wij misschien 
nog wel wat kunnen verbeteren.

Daarnaast heb je bij Engels, Frans en Duits voordeel van de klassieke 

talen; je zult grammatica sneller en beter begrijpen. De manier 

van denken (het oplossen van ‘vraagstukken’) is bij Latijn hetzelfde 

als bij wiskunde en natuurkunde. We noemen dat met een duur 

woord ‘analytisch denken’.

Zeus, Hera, Poseidon, Athene en al die andere goddelijke bewo-

ners van de Olympus spelen een hoofdrol in de mythen en sagen 

uit de klassieke oudheid. In de eerste klas word je drie uur per 

week ondergedompeld in de even prachtige als bizarre verhalen 

rondom deze superhelden van ooit. 

Wist je dat technologische ontwikkelingen ook terugkomen in 

mythen? Wat dacht je van de mythe van Daedalus en Icarus?  

We gaven leerlingen de ruimte om een technologie kritisch te  

belichten met behulp van het Latijns dichtwerk Ovidius:

Leerlingen Karin, Tim en Daniël vertellen: “De uitvin-

der Daedalus zit met zijn zoon Icarus gevangen op 

Kreta. De havens werden bewaakt en daarom was er 

voor Daedalus en Icarus geen andere manier om te 

ontkomen dan door de lucht. Kijkend naar de vogels 

ontwikkelt Daedalus vleugels om daarmee te vluchten. 

Zoonlief wordt uitgebreid geïnstrueerd: te dicht bij de 

zon vliegen zou de lijm van de veren doen smelten, 

terwijl het water van de golven een gevaar vormt voor 

de veren als Icarus te laag zou vliegen. De gouden 

middenweg wordt al gauw verlaten en Icarus stort in 

zee. Dat water heet sindsdien de Icarische zee. 

Dit verhaal van Ovidius wordt vaak geïnterpreteerd als 

een verhaal over de ongekende mogelijkheden van 

technologie. Tegelijkertijd waarschuwt Ovidius dat wij 

mensen die technologie vaak niet met de juiste mate 

weten te gebruiken. Ziehier de verbinding tussen  

klassieke talen en wetenschapsoriëntatie!”

  Hoogmoed
komt voor
          de val

Waar wij als Gymnasium Apeldoorn trots  
op zijn? Met stip op nummer 1 staan onze 
leerlingen! Maar wij zijn ook heel trots op 
onze docenten, de kwaliteit die we bieden 
én de resultaten die we behalen.

ga Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn  Altijd fijn om te zien dat  

ouders en leerlingen tevreden zijn. Ook zijn we super 

trots op onze geslaagden!

7,9 7,7

100%

Olympiadeschool
Nog iets op trots op te zijn: wij zijn een gecertificeerde Olympi-

adeschool. Ben je heel goed in wiskunde, biologie, natuurkunde, 

scheikunde of informatica? En wil je jezelf uitdagen en de strijd 

aan gaan met andere leerlingen in het land? Dan kun je (met je 

klas) aan Olympiade-wedstrijden meedoen. 

Anke: “Dit jaar doe ik voor de derde keer mee aan de 

Wiskunde Olympiade en ben ik door naar de finale! 

Bij de Wiskunde Olympiade krijg je geen standaard 

sommetjes, maar vraagstukken waarbij je diep moet 

nadenken welke wiskunde je toe kunt passen. Dit is heel 

anders dan de opgaven die je op school krijgt, maar dat 

maakt het juist leuk! Afgelopen jaar ben ik geselecteerd 

voor een trainingsprogramma ter voorbereiding op in-

ternationale wedstrijden, heel graag wil ik ooit naar zo’n 

wedstrijd. Het is zeker een aanrader om mee te doen 

aan de Wiskunde Olympiade. Ga de strijd aan tegen 

mensen uit het hele land, of misschien wel tegen men-

sen over de hele wereld!”

“

”

Tevredenheid
Ouders en leerlingen zijn heel tevreden over ons onderwijs.  

Dat blijkt uit de enquêtes die we ieder jaar afnemen. Vooral op  

het gebied van veiligheid scoren we hoog: ouders geven ons  

een 8,7 en leerlingen geven ons een 8,8. Leerlingen en ouders 

voelen zich dus erg veilig bij ons op school. De leerlingen geven 

aan dat bedreigingen, pesten, discriminatie en fysiek geweld niet 

of nauwelijks voorkomen.

Verder zijn ouders vooral tevreden over het feit dat ons onderwijs 

goed aansluit bij de leerling, dat leerlingen geleerd wordt een 

eigen mening te vormen en dat er makkelijk contact met school 

te leggen is. Wil je meer weten? Kijk dan eens met je ouders op: 

scholenopdekaart.nl.

Hier zijn we
trots op!

Tevredenheid
ouders:

Geslaagd:

Tevredenheid
leerlingen:

Grieks en Latijn
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9

Beekbergen

1

Olst

15

Deventer

5

Diepenveen

1

Zutphen

10

Eerbeek

3

Emst

27

Epe

2

Epse

1

Gorssel

3

Nijkerk

4

Garderen

7

Heerde

2

Hoenderloo

6

Klarenbeek

3

Voorst

3

Terwolde

2 Lieren

2 Teuge

23 Twello

1 Wilp

1 Schalkhaar

11Loenen

23Ugchelen

16Vaassen

7Wenum 
Wiesel

1

Hoog Soeren

5

Beemte/
Broekland

1

Stroe

1

Voorthuizen

3

Nijbroek

1

Oene

Totaal aantal 
leerlingen:

628
binnen Apeldoorn

buiten Apeldoorn

428

Apeldoorn

Wist je dat onze leerlingen niet alleen uit 
Apeldoorn komen? Veel van onze leerlingen 
komen buiten Apeldoorn vandaan, bijvoor-
beeld uit Vaassen, Twello, Epe, Eerbeek en 
Loenen. Dit jaar mochten we zelfs een leerling  
verwelkomen vanuit Dubai! Ben je benieuwd 
waar onze leerlingen vandaan komen?  
Bekijk bijgaand kaartje maar eens:

Kom je 

ook naar 

Gymnasium 

Apeldoorn?

Zes keer per uur een trein
Liz woont in Epse: “Naast dat het inhoudelijk veel 

uitdaging biedt, is Het Gymnasium ook een heel leuke 

en gezellige school. Vanuit Epse leek Apeldoorn eerst 

te ver, inmiddels weet ik dat ik er van deur tot deur net 

zo lang over doe als bijvoorbeeld naar Zutphen. Ik reis 

met de trein (en een stukje bus/fiets). De treinen gaan 

zes keer per uur, dus er is altijd wel een aansluiting 

en de reistijd met de trein is maar 10 minuten. Ik reis 

samen met een vriendinnetje van de basisschool, we 

zitten ook bij elkaar in de klas. Daar houdt school 

gelukkig wel rekening mee, net als met onze reistijd.”

Fluitend op de fiets
Noa: “Ik wilde graag naar het Gymnasium, 

alleen is het wel een eindje fietsen. Daar 

zag ik best tegenop. Inmiddels fiets ik het 

stuk fluitend. Die vijf kilometer is peanuts. 

En eigenlijk vind ik het ook wel lekker om te 

fietsen. ’s Morgens word ik opgehaald door 

een aantal meiden uit mijn klas. Bijna al mijn 

klasgenoten wonen namelijk wat verder weg 

van school. De ene keer fietsen we met z’n 

drieën, de andere keer met z’n vieren en dan 

weer met de halve klas. Dat is heel gezellig.”

Tijd genoeg om 
te kletsen
Isabel moet ook een eindje fietsen 

en vertelt: “Ik woon in Twello, dus ik 

moet ongeveer 45 min naar school 

fietsen. Aan het begin was dit wel 

vermoeiend en niet altijd handig, 

maar hoe langer ik nu al naar school 

fiets hoe makkelijker en beter het 

fietsen gaat. Ik fiets samen met 

twee klasgenoten en daardoor is 

het een stuk makkelijker en leuker 

om zo’n stuk te fietsen.”

Tot volgend jaar!

Liz

Noa

Isabel

Waarvandaan?

Dubai



Agenda 2021

Dinsdag 13 oktober

Onderwijsmarkt Eerbeek

De Triangel

(Uitnodiging via de basisschool)

Woensdag 4 november    

Plus-lessen groep 8

14.30-16.30 uur

Gymnasium Apeldoorn

Woensdag 11 november

Plus-lessen groep 8

14.30-16.30 uur

Gymnasium Apeldoorn

Woensdag 11 november

Onderwijsmarkt Twello

18.00-20.30 uur

Zone.college Twello

Woensdag 13 januariOpen Dag
15.00-19.00 uur
Gymnasium Apeldoorn

Donderdag 12 november

Workshopavond voor leerlingen & ouders 

19.00-21.15 uur

Gymnasium Apeldoorn

Woensdag 18 november   

Plus-lessen groep 8

14.30-16.30 uur

Gymnasium Apeldoorn

Woensdag 25 november

Plus-lessen groep 8

14.30-16.30 uur

Gymnasium Apeldoorn

Zondag 7 maartLeerlingen zijn aangemeld bijeen vo-school naar keuze

Donderdag 15 aprilLeerlingen krijgen bericht ofze aangenomen zijn

Woensdag 9 juniOntvangst nieuwe eersteklassers en ouders
14.30-17.00 uur
Gymnasium Apeldoorn V
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Agenda 2020Mis het niet!

Open 
dag! 

gymnasium-apeldoorn.nl


