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Wat betekent het logo?  
De halve adelaar komt uit het logo van 
de gemeente Apeldoorn en de tekst 
betekent “Gelukkig is de mens die wijsheid vindt”. 
 

Is het Gymnasium groot? 
Het Gymnasium is een soort campus met in totaal ruim 600 
leerlingen en vier gebouwen dicht bij elkaar (dat is inclusief de 
gymzaal), zodat je na elk lesuur even loopt tussen de gebouwen. 
 
Hoeveel procent van de leerlingen woont buiten Apeldoorn? 
Ongeveer 25-30% van de leerlingen woont buiten Apeldoorn. We 
hebben op school leerlingen uit Voorthuizen tot Zutphen en uit 
Eerbeek tot Heerde. 
 
Zit je ieder jaar in een andere klas? 
Nee. Ons uitgangspunt is dat je tot en met klas 3 in dezelfde klas 
zit. Daarmee leer je je klasgenootjes dus goed kennen. Vanaf klas 
4 zijn er verschillende profielen en veel verschillende keuzevakken. 
Daarom werken we vanaf klas 4 met clusters (per vak een andere 
groep leerlingen waarmee je dat vak volgt). Op die manier weten 
we het aantal tussenuren vanaf klas 4 laag te houden. 
 
Hoeveel klassen zijn er? 
Leerjaar Aantal klassen 

1 4 
2 4 

3 4 
4 4 

5 4 
6 3 
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Hoeveel kinderen zijn er per klas? 
We hebben in het eerste jaar klassen van ongeveer 25 leerlingen. 
 
Hoeveel jaar duurt de gymnasiumopleiding?  
Het gymnasium is een vwo-opleiding en duurt (net als het 
atheneum) zes jaar. 
 
Hoeveel procent van de eersteklassers haalt het niet in klas 
1? 
Dat verschilt per jaar en natuurlijk doen wij met ons allen ons best 
om te zorgen dat iedereen het haalt. Een paar leerlingen, het 
afgelopen jaar waren dat er drie, redden het niet. Zij gaan op een 
andere school verder, want je mag in klas 1 niet blijven zitten (net 
zoals dat in een brugklas ook niet mag). 
 
Hoe tevreden onze leerlingen en hun ouders over de school? 
Gelukkig zijn onze leerlingen en hun ouders erg tevreden over 
onze school. Elk jaar bevragen wij leerlingen en ouders over de 
school. Leerlingen geven ons gemiddeld een 8,1 en ouders zelfs 
een 8,5. 
De school scoort vooral hoog op het gebied van veiligheid: 
leerlingen voelen zich dus erg veilig bij ons op school. De 
leerlingen geven aan dat bedreigingen, pesten, discriminatie en 
fysiek geweld niet of nauwelijks voorkomen.  
Al jaren zijn ouders vooral tevreden over het feit dat het 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. Veel informatie hierover is ook te vinden op 
scholenopdekaart.nl. 
 
Worden leraren met de voornaam aangesproken? 
De leraren worden bij de achternaam aangesproken. Sommige 
docenten vinden het aanspreken bij de voornaam prima, maar we 
werken niet met meester Piet of juf Ank. 
 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/apeldoorn/2695/gymnasium-apeldoorn/tevredenheid/
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Is er een kantine of eet je in het lokaal? En heeft iedereen 
tegelijk pauze? 
We hebben een kantine waar je versgebakken broodjes en 
gezonde snacks kunt halen. Iedereen heeft gelijktijdig pauze (’s 
ochtends 20 minuten en tussen de middag een half uur).  
 
Hoe vaak wordt de school schoongemaakt? 
Schoonmaken gebeurt na elke pauze en aan het eind van de dag. 
Nu we te maken hebben met de Corona maatregelen staan er 
zuilen met desinfectiemiddel in ieder gebouw. Het is dan de 
bedoeling dat je bij binnenkomst even je handen desinfecteert. 
 
Hoe hoog is de ouderbijdrage? 
De algemene ouderbijdrage is in alle klassen ongeveer € 75,-. 
Daarvan worden de kosten betaald voor sportdagen, het kluisje 
dat elke leerling krijgt, het gebruik van alle schoolmiddelen, 
verzekeringen, mediatheek etc. Daarnaast zijn er 
kennismakingsdagen in klas 1, zijn er meerdere excursies en 
culturele activiteiten op school. De kosten voor deze excursies en 
activiteiten bedragen ongeveer € 200,-. 
 
Is het verplicht de ouderbijdrage te betalen? 
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Wel is het zo dat we als school 
deze activiteiten alleen kunnen betalen als er inkomsten zijn. 
Helaas worden deze kosten niet vergoed vanuit het ministerie.  
 
Welke extra activiteiten zijn er naast de lessen? 
Het Gymnasium heeft veel verschillende activiteiten waarin je jouw 
talenten kunt ontwikkelen. Je leert namelijk niet alleen in de les! 
Zo hebben we een leerlingenvereniging die de schoolfeesten 
organiseert, we hebben een schoolschaakteam en ook het 
vrijdagmiddagtoneel mogen we natuurlijk niet vergeten. Daarnaast 
hebben we een debatteam dat meedoet aan toernooien, zijn we 
olympiadeschool en kun je aan elke olympiade (wedstrijden voor 
verschillende vakken) meedoen die georganiseerd wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan de Kangoeroewedstrijd waar je zelf op de 
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basisschool misschien al aan meegedaan hebt. Wij organiseren 
reanimatieonderwijs omdat we het belangrijk vinden dat elke 
leerling kan reanimeren. We hebben een Honoursprogramma, dat 
is een programma van alle zelfstandige gymnasia in Nederland 
waarin leerlingen hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. 
Zo hebben we een leerling gehad die een eigen politieke partij 
heeft opgericht, maar ook een leerling die een eigen webshop 
ontwikkeld heeft. We organiseren reizen naar het buitenland om 
kennis te maken met de cultuur van onze buurlanden en letterlijk 
over de grenzen te kijken. We hebben te veel activiteiten om op te 
noemen! Misschien heb jij wel nieuwe ideeën voor ons? 
 
Hebben jullie leuke feestjes? 
Onze leerlingenvereniging AGB regelt de feestjes. Alleen in 
Corona-tijd kan dat nu helaas niet. In normale omstandigheden 
betekent het dat we een onderbouw- en een bovenbouw-feest 
hebben. Met kerst is er een kerstgala voor iedereen en natuurlijk 
een eindfeest. 
AGB staat voor Apeldoornse Gymnasiasten Bond. De AGB regelt 
ook de sporttoernooien. 
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Hoe ziet een lesdag er uit? 
Ons eerste uur start om 08.10 uur. De lessen duren 45 minuten en 
een lesdag heeft twee pauzes (10.25-10.45 uur en 13.00-13.30 
uur). De eersteklassers hebben ongeveer 32 uur per week les, 
meestal zijn ze om 14.15 uur of 15.00 uur vrij. 
 
Waarom begint de school om 08.10 uur al? 
Omdat je beter op tijd uit kunt zijn. Aan vroeg opstaan wen je echt 
wel. 
 
Heb je tussenuren? 
Leerlingen hebben tot en met klas 3 geen tussenuren. Als een 
docent ziek is, komt een andere docent de klas opvangen zodat 
leerlingen met schoolwerk bezig kunnen gaan. Als een leraar niet 
naar school mag omdat hij/zij bijvoorbeeld verkouden is (Corona-
achtige klachten) dan gaat de les online door en ben je gewoon in 
het lokaal en geeft de leraar dus vanuit huis les. Alleen een eerste 
of laatste uur kan uitvallen. Als een eerste uur uitvalt lees je dat in 
de klassenapp, als een laatste uur uitvalt zie je dat in het rooster 
en dan mag je dus eerder naar huis. 
 
Heb je het hele jaar hetzelfde lesrooster? 
Je hebt niet het hele jaar hetzelfde lesrooster. We werken met 2 
periodes en elke periode heb je een nieuw lesrooster. Periode 2 
start na de kerstvakantie. 
 
Vallen de toetsweken voor of na de vakanties? 
Toetsweken zijn meestal voor de vakantie. Daarnaast heb je ook 
toetsen in de lesweken. Het totale schema van alle toetsen per 
week staat vanaf het begin van het schooljaar op de website zodat 
jij en je ouders altijd weten welke toetsen wanneer afgenomen 
worden. 

Lessen 
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Hoe ziet de introductie eruit? 
Voor de zomer kom je al op school om kennis te maken met de 
mentor en de leerlingbegeleiders. Zij helpen je het hele eerste 
jaar. Na de vakantie loop je met hen langs alle lokalen zodat je 
snel de weg vindt. En natuurlijk gaan we op kamp. 
 
Wat doet een mentor? 
De mentor is er helemaal voor jou. Voor dingen op het gebied van 
je lessen en het leren, maar natuurlijk ook op sociaal vlak. De 
mentor maakt je van dichtbij mee door de ingeroosterde 
talenturen (zoals wij de begeleidingsuren bij ons op school 
noemen). Het gaat er namelijk om dat we proberen jouw talenten 
zoveel mogelijk tot bloei te laten komen. In het begin van het 
schooljaar word je vooral wegwijs gemaakt in hoe het er op 
Gymnasium Apeldoorn aan toegaat. De agenda, de schoolregels, 
het toetsreglement, hoe je je gedraagt in de klas, hoe we met 
elkaar omgaan… Dat soort dingen komen aan bod. Daarna komt er 
meer en meer tijd voor gesprekken. Individueel, in groepjes of met 
de hele klas. Bovendien is er veel aandacht voor 
studievaardigheden. De mentor wordt geholpen door twee 
leerlingbegeleiders. Dat zijn leerlingen uit de vijfde klas die zich 
met jou en jouw klas bezighouden vanaf de eerste dag dat jij bij 
ons op school bent. Als iemand je kan helpen om je snel thuis te 
voelen op school, dan zijn zij het wel. Maar ze helpen ‘hun klas’ 
ook met studievaardigheden als het maken van een planning of 
het bijhouden van je agenda. Je mentor is ook de contactpersoon 
voor jou en je ouders. Aan het begin van het schooljaar nodigt je 
mentor je ouders dan ook uit voor een individuele kennismaking. 
En natuurlijk houdt je mentor je ouders door het jaar heen op de 
hoogte van je vorderingen. Dat gebeurt in elk geval na elke 
leerlingbespreking, maar mocht daar om wat voor reden dan ook 
aanleiding toe zijn, dan neemt hij/zij vaker contact met hen op.  

Begeleiding 
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De mentor helpt je bij het opstellen van je eigen actieplan. Daarin 
stel je zelf je doelen en geef je aan hoe je je doelen wilt bereiken. 
Dit actieplan stel je regelmatig bij en deel je met je mentor en je 
ouders. 
 
Hoe lang heb ik dezelfde mentor? 
Een mentor heb je in principe twee jaar. De mentor die je in de 
eerste klas krijgt gaat dus mee naar klas 2. In klas 3 krijg je een 
nieuwe mentor die meegaat naar klas 4 en in klas 5 krijg je een 
mentor die jou meeneemt naar het eindexamen. 
 
Is er huiswerkbegeleiding vanuit school? 
Het begint met het leren leren en plannen van je huiswerk. Dit 
wordt geleerd in de talenturen. Daarnaast hebben we extra 
ondersteuning voor rekenen en begrijpend lezen en grammatica. 
Mocht er meer hulp nodig zijn dan kennen wij het systeem dat 
bovenbouwers vakinhoudelijke bijles geven aan onderbouwers. 
Apeldoorn kent daarnaast een aantal huiswerkinstituten, waarvan 
er één ‘s middags in een lokaal op het Gymnasium zit. 
Huiswerkinstituten staan verder los van school. 
 
Een leerling heeft de hele dag een laptop tot zijn 
beschikking, hoe gaan jullie om met (de mogelijkheden en 
de gevaren van) social media? 
De mentor besteedt hier aandacht aan in de mentorlessen. Het is 
een taak voor ouders/verzorgers en school samen om leerlingen 
hier goed mee om te leren gaan. Daarnaast draaien we een project 
met betrekking tot ‘verslavingen’. 
 
Wordt er veel gepest? 
Nee gelukkig wordt er niet veel gepest. Natuurlijk komt het bij ons 
ook wel eens voor. Als we het signaleren grijpen we in en zijn er 
gesprekken met de persoon die gepest wordt én met de persoon 
die pest en zo nodig met ouders. 
Je mag bij ons jezelf zijn en daar zorgen we ook voor! 
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Hoe helpen jullie kinderen die thuis problemen hebben of 
met zichzelf? 
We hebben twee vertrouwenspersonen op school en een 
ondersteuningsteam met een psycholoog, orthopedagoog en 
schoolmaatschappelijk werk. En natuurlijk je mentor die je kan 
helpen. 
 

Talentontwikkeling 

 
Waarom hebben jullie een filmpje gemaakt over talent? Is 
dat een apart vak? 
Talent(ontwikkeling) is geen apart vak. Wij vinden het wel 
belangrijk dat je vanaf klas 1 je talenten ontdekt en leert 
ontwikkelen, zowel binnen de vakken als buiten de vakken. 
 
Houden jullie er rekening mee als ik bijvoorbeeld op hoog 
niveau sport of muziek maak? 
Ja dat doen we! Wat belangrijk is, is dat je met je mentor overlegt 
wat er nodig is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een 
aangepast lesrooster krijgt om school en sport/muziek goed te 
combineren. Wij vinden het belangrijk dat je je talent binnen en 
buiten de school kunt blijven ontwikkelen. 
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Welke vakken hebben jullie op het gymnasium? Hebben 
jullie ook techniek? 
In klas 1 heb je de vakken Nederlands, Engels, Frans, Latijn, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, filosofie, 
bewegingsonderwijs (gym), tekenen en muziek-drama. Wij hebben 
geen techniek (meer) omdat we voor het vak filosofie gekozen 
hebben. In klas 2 heb je nask en vanaf klas 3 zijn natuurkunde en 
scheikunde apart. Nask staat voor natuurkunde-scheikunde als 
combinatievak. Tekenen is bij ons geen examenvak, kunst en 
drama wel. 
 
Heb je alle jaren Latijn en Grieks? 
Nee. In klas 1 heb je Latijn, in klas 2 en 3 heb je Latijn en Grieks. 
In de derde klas maak je je keuze voor de bovenbouw. Je moet 
examen doen in Latijn of Grieks. Eén van de twee vakken is in de 
bovenbouw dus voldoende. Uiteraard kun je wel in beide vakken 
eindexamen doen als je dat wilt. 
 
Kun je extra Frans volgen (Delphi)? 
Dat kan op dit moment nog niet. Uiteraard kun je voor Frans wel 
versnellen en bijvoorbeeld in klas 5 al eindexamen doen. 
 
Wanneer mag je bij biologie een dier snijden? 
In de tweede klas ga je een koeienoog ontleden en in de derde 
klas een kippenhart. In de derde klas doen we ook een practicum 
met de kieuwen van vissenkoppen. Vanzelfsprekend doen we 
alleen practica op dierlijk materiaal dat ofwel slachtafval is ofwel 
als consumptie aangeboden wordt. 
 
Wat is Geo Future? 
Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School (GFS). Juist in 
deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met 

Onderwijskundig 
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de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: 
duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Grote begrippen, maar ze doen er natuurlijk echt 
toe. De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom 
zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. In veel 
lessen en buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan 
complexe vraagstukken. Zo wordt het onderwijs levensecht en 
actueel, relevant en uitdagend. Geo Future School is onderwijs dat 
midden in de maatschappij tot stand komt. 
Het Gymnasium Apeldoorn motiveert de leerlingen om na te 
denken over hun eigen rol binnen de wereld. We willen de 
leerlingen opleiden tot kritische burgers. Dat maakt onze school 
bijzonder en daarom hijsen wij vol trots de vlag van Geo Future 
School. 
 
Besteden jullie tijd aan leren leren? 
Ja zeker, de mentor doet dit samen met de leerlingbegeleiders 
(twee vijfdeklassers) in de begeleidingsles. We hebben daar een 
hele mooie methode voor: “Slim jezelf zijn”. 
 
Hoeveel huiswerk heb je per dag? 
Je moet rekenen op ongeveer 1,5 uur tot 2 uur per dag voor je 
huiswerk. Daarom beginnen we liever iets vroeger zodat je ’s 
middags meer tijd hebt. Ook kun je in de les al een stukje van het 
huiswerk maken. 
 
Is er ook aandacht voor religie/levensbeschouwing? 
Wij zijn een openbare school dus we hebben dit niet als apart vak. 
Maar bij verschillende vakken (geschiedenis, filosofie en klassieke 
talen) komen verschillende religies aan bod en hebben we 
aandacht voor acceptatie en tolerantie. 
 
Kan ik alleen op school bij het lesmateriaal of kan ik hier 
thuis ook bij? 
Via internet kun je altijd bij het lesmateriaal. Leerlingen hebben 
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een eigen portaal op mijnveluwseonderwijsgroep. 
 
Krijgen we niveaus of cijfers op het gymnasium? 
Op het gymnasium krijg je cijfers voor de vakken. Alleen de 
vakken bewegingsonderwijs, tekenen en muziek-drama werken 
met een woord-beoordeling. 
 
Waarom vinden jullie differentiatie zo belangrijk? 
Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Ze leren ook niet allemaal 
in hetzelfde tempo en zijn verschillend gemotiveerd. We springen 
daarop in door leerlingen de mogelijkheid te bieden om ‘te 
versnellen’, ‘te verdiepen’ of ‘te compacten’. Op die manier zorgen 
we ervoor dat elke leerling zijn/haar eigen talenten ontdekt en zich 
verder kan ontwikkelen. Zo kan een leerling soms voor een vak 
minder huiswerk maken (compacten) en toch hetzelfde leren, maar 
een leerling kan ook meer willen weten van een onderwerp 
(verdiepen) of sneller door de stof heen gaan om daarmee tijd vrij 
te maken voor andere activiteiten. Dit kunnen activiteiten vanuit 
school zijn maar ook activiteiten vanuit de leerling zelf (sport, 
muziek, toneel etc.). 
 
Waarom vinden jullie het belangrijk dat er uit boeken en uit 
digitaal lesmateriaal gewerkt wordt? 
We kiezen voor een gemengde aanpak tussen boeken en digitale 
middelen omdat we daarmee onze vakinhoud en vaardigheden het 
beste kunnen aanleren. Sommige zaken leer je beter uit een boek, 
andere door middel van ICT. Dat verschilt per vak, per stukje stof 
maar zelfs ook per leerling. Door de twee middelen beiden in te 
zetten, kunnen we kiezen welke methode op welk moment het 
beste schikt. 
 
Waarvoor zou je Latijn en Grieks willen leren? 
Je leert bij de klassieke talen Grieks en Latijn veel over de oude 
culturen: van de prachtige 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 
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nog wel wat kunnen verbeteren. 
Daarnaast heb je bij Engels, Frans en Duits voordeel van de 
klassieke talen. Je gaat de grammatica sneller en beter begrijpen. 
Zelfs voor vakken als wiskunde en natuurkunde is het een voordeel 
als je Latijn hebt. 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’. 
 
Wat wordt bedoeld met contextrijk onderwijs? 
Contextrijk onderwijs betekent dat wij de lessen laten aansluiten 
bij de dagelijkse praktijk van onze leerlingen en bij de zaken die 
nu in de maatschappij van belang zijn. 
 
Worden er toetsen digitaal afgenomen? 
Ja, een deel van de toetsen nemen we digitaal af en een deel van 
de toetsen wordt op papier afgenomen. 
 
Wordt er aan het begin van de eerste klas nog een toets 
afgenomen waarmee jullie kunnen zien wat we nog niet 
beheersen? 
Dat doen we in de tweede schoolweek voor Nederlands, Engels en 
wiskunde. Daarna kun je ondersteuning krijgen voor grammatica, 
begrijpend lezen en rekenen. 
 
Zijn er ook online lessen? 
Op dit moment werken we met live- en online lessen. In de 
bovenbouw worden online hoorcolleges gegeven. Zo kunnen de 
leerlingen ook al mooi wennen aan de manier van werken op de 
universiteit of op het HBO.  
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Hebben de leerlingen een laptop nodig? 
Ja, iedere leerling neemt een eigen laptop mee naar school. Dat is 
omdat wij voor een deel uit (school)boeken werken en voor een 
deel digitaal. 
 
Moet ik de laptop die ik nodig heb zelf betalen of zorgt 
school voor de laptop? 
De laptop schaf je persoonlijk aan. Wij geven de minimumeisen 
waaraan het apparaat moet voldoen aan. Deze kun je ook op de 
website van onze school vinden. 
 
Hebben jullie WiFi of moet ik een abonnement afsluiten? 
De school beschikt over een WiFi-netwerk. Je hoeft dus geen eigen 
abonnement af te sluiten. 
 
Moet je beschikken over bijzondere computervaardigheden? 
Nee, je hebt geen speciale (computer)vaardigheden nodig. 
 
Heb je bij ieder vak een laptop nodig? 
In principe gaan wij ervan uit dat iedereen altijd een device bij zich 
heeft. De hoeveelheid tijd dat je hem gebruikt verschilt per vak, dit 
hoeft dus niet bij iedere les te zijn. 
 
Waarom niet een iPad-klas? 
Bij een iPad-klas wordt er bewust gekozen voor één type apparaat. 
Wij kiezen niet vanuit de techniek, maar vanuit een 
onderwijskundige visie. Een iPad is een tablet en met een tablet 
heb je beperkte functionaliteit. We kiezen daarom voor een laptop 
of hybride (een combinatie van laptop en tablet) apparaat. 
 
 
 

Laptop 
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