
 

Leges Aureae  
Gouden afspraken voor een veilige leeromgeving 

 
 
 

Beatus homo qui invenit sapientiam 

Gelukkig is de mens die de wijsheid vindt 
 
Als school bieden wij leerlingen de mogelijkheid om deze wijsheid te vinden. Leren gaat met vallen 
en opstaan en vraagt om veiligheid en onderling vertrouwen voor leerlingen en medewerkers. Een 

plek waar veiligheid en respect voor elkaar bovenaan staan. Het vraagt ook dat wij elkaar willen 
uitdagen en helpen in ieders zoektocht naar wijsheid. Daarom maken wij samen afspraken over 
hoe wij met elkaar omgaan, de Leges Aureae: 

 
• Wij staan open voor nieuwe kennis en blijven ons ontwikkelen 
• Wij zorgen voor een goede leer- en werkomgeving 
• Wij stellen ons respectvol naar elkaar op 

• Wij staan open voor meningen van anderen 
• Wij houden ons aan gemaakte afspraken 

 
Bij deze gouden afspraken hebben wij een aantal gedragsregels verwoord. Deze regels hanteren 
wij bij alle activiteiten binnen en buiten school, dus bij lessen, projecten, excursies, reizen, 
sportactiviteiten enz. De regels die specifiek aan lessen gebonden zijn, staan verder uitgewerkt in 
het leerlingenstatuut.  

 
De Leges Aureae en de hieraan gekoppelde gedragsregels zijn bij iedereen bekend. Ze vormen de 
basis van de omgangscultuur binnen onze school. Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven 
ervan. Wanneer dit onverhoopt niet gebeurt, gaan we met elkaar in gesprek over de Leges Aureae.   

Bij het niet nakomen van de gedragsregels heeft de school het recht om disciplinaire maatregelen 
te nemen, inclusief de mogelijkheid tot dossiervorming. In alle gevallen waarin dit reglement of het 

leerlingenstatuut niet voorziet, beslist de rector.  
 
Opgetekend, dd juni 2020 
Rector 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

Gedragsregels bij de Leges Aureae van het Gymnasium Apeldoorn 

 
 

 
I. Aanwezigheid  

Iedereen, leerlingen en docenten, houdt zich actief op de hoogte van het rooster en is op tijd 
aanwezig op de in dit rooster vermelde momenten. Bij calamiteiten neemt iedereen, indien 
mogelijk, de verantwoordelijkheid om zich op tijd af te melden voor de les/activiteit. Bij 
afwezigheid van een docent meldt de klas/het cluster dit direct bij een claviger of de roostermaker. 
 

II. Studiewerk  
Iedereen bereidt zich conform afspraak voor op de les. Hier valt bijvoorbeeld onder: 
- checken/klaarzetten vakpagina in Its-learning 
- benodigde materialen bij je hebben 
- voorwerk/huiswerk uitvoeren 

 
III. Omgangsvormen 

Iedereen gedraagt zich met respect naar de medemens en de omgeving. Wij doen dit door om te 
kijken naar elkaar en rekening te houden met de ander. 
Op het moment dat de leerling een les zodanig verstoort dat de docent gehinderd wordt in het 
lesgeven, kan de docent de leerling uit de les verwijderen. De leerling haalt dan een rode kaart bij 
de claviger en meldt zich aan het eind van de les bij de vakdocent. Mogelijk volgt vanuit de 
afdelingsleider een oproep voor een gesprek. 

Iemand die zich misdraagt in of om de gebouwen van de school wordt hierop aangesproken door 
medewerkers van de school. Misdragingen kunnen leiden tot sancties. De aard van de sanctie 
wordt bepaald door het MT (rector) van de school. De aard van de misdraging bepaalt of er een 
gesprek volgt met leerling, ouder of verzorger en afdelingsleider. 
 

IV. Materialen  
Voor aanvang van de les hangen alle leerlingen hun jas op en parkeren of plaatsen hun voertuig 

(fiets, brommer, auto) op de daarvoor bestemde plekken. Fietsen moeten in de beugels geplaatst 
worden. De school is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal van of schade aan eigendommen 
van leerlingen.  
 

V. Gebruik beschikbare faciliteiten 
Gebouwen: 
Voor de pauze mogen leerlingen gebruik maken van de aula en de gangen op de begane grond van 

de diverse panden. In de Binas gebruiken wij in de pauze alleen de ruimte bij de ingang en dus niet 
de gangen bij de lokalen.  
 
Wij eten en drinken alleen in de aula en in de gangen op de begane grond van de diverse 
gebouwen. 
 

Leerlingen die gebruik moeten maken van de lift vragen hiervoor eerst toestemming aan hun 
afdelingsleider of de claviger.  

 
De mediatheek is met name bedoeld als studieruimte. Leerlingen kunnen hier boeken lenen en in 
stilte studeren. Ook kunnen zijn hier werken aan leer- en onderzoeksopdrachten, al dan niet met 
gebruikmaking van de computers.  
 

Middelen:  
Leerlingen mogen gebruik maken van de fotokopieerapparaten in ‘de suikerklont’ (Kastanjelaan 17, 
1e verdieping) en in de Binas.  
 
Alle deelnemers van de school kunnen gebruik maken van het draadloze netwerk van de school. 
Iedereen kan met eigen apparatuur toegang krijgen tot dit netwerk. Wij hanteren hierbij de 
volgende afspraken: 

• wij veroorzaken geen overlast binnen of buiten de school.  
• wij ondernemen geen illegale activiteiten.  

• wij zijn zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van het gebruik van het eigen mobiele apparaat 
op het netwerk . 
Het gebruik van een device of mobiele telefoon in een les gebeurt in overleg met de docent. 
 



 

 

 
 
 
 

VI. Stimulerende middelen op school  
Wij vinden gezondheid en veiligheid belangrijk, daarom zijn wij een alcohol- en rookvrije school. 
Indien leerlingen of medewerkers, ongeacht de leeftijd, op het gebied van stimulerende middelen 
de schoolafspraken niet nakomen of regels overtreden, worden er sancties genomen. Bij het 
overtreden van de wet- en regelgeving omtrent stimulerende middelen kan de politie worden 
ingeschakeld. 
VI.1 Roken 

a. Wij – leerlingen, personeel en gasten - roken niet in school noch op het schoolterrein. 
Personeelsleden roken ook niet in het zicht van de school. 

b. Voor alle door school georganiseerde activiteiten buiten het schoolgebouw, zoals 

schoolreisjes of excursies en vanuit school georganiseerde feesten, geldt het niet-
rookbeleid.  

VI.2 Drugs 

a. Wij gebruiken of verhandelen geen drugs in en rondom school. Wij hebben tijdens de 
aanwezigheid in school geen drugs in ons bezit. 

b. Tijdens de aanwezigheid in school zijn wij niet onder de invloed van stimulerende 
middelen. 

VI.3 Alcohol 
a. Bij aanvang van alle aan school verbonden activiteiten, zowel binnen als buiten de school, 

dient het promillage van de deelnemer (leerling of medewerker) 0.0% te zijn. 

b. Tijdens schoolactiviteiten, in en buiten school, nuttigen wij geen alcohol. 
 
 
VIII. Corvee  
Wij houden de school, het schoolterrein en de omgeving netjes en leefbaar. Alle leerlingen uit klas 

1 t/m 3 hebben bij toerbeurt, volgens een van tevoren bekendgemaakt rooster, corvee. Alle 

docenten hebben bij toerbuurt pauzesurveillance.  
 
IX. Beroep aantekenen  
Zowel de leerlingen als hun ouders hebben de mogelijkheid tegen disciplinaire maatregelen binnen 
vijf werkdagen beroep aan te tekenen bij de rector van de school. Tegen de uitkomst van dit 

beroep kunnen zij binnen vijf werkdagen in hoger beroep gaan bij het schoolbestuur.  
 
 


