
 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

In dit boekje is alle belangrijke informatie over de start van het schooljaar verzameld. Lees 

deze informatie zorgvuldig door, dan weet je alles wat je moet weten!  

 

In dit boekje tref je de volgende onderwerpen aan: 

• Leermiddelen 

• Kluisjes 

• Meenemen tijdens de eerste les 

• Eisen waaraan een device voor op school moet voldoen 

• Digitale informatie 

• Verlof en verzuim 

• Schoolorganisatiedagen en ontwikkeldagdelen  

• Gebruik beeldmateriaal 

• Informatie over de mediatheek 

 
 

Leermiddelen 

De school heeft een intern leermiddelenfonds (LMF). Dit houdt in dat de leermiddelen 

eigendom van de school zijn en dat de school ervoor zorgt dat elke leerling de juiste 

leermiddelen ontvangt. De leermiddelen dienen aan het eind van het schooljaar weer 

ingeleverd te worden (of bij tussentijds vertrek of overstap naar een andere school). 

Op maandag 22 augustus 2022 worden de leermiddelenpakketten uitgereikt. Bij het pakket 

krijg je ook een lijst van de leermiddelen die je uitgereikt hebt gekregen en een 

begeleidende brief. Lees deze brief goed door, hier staat belangrijke informatie in. 

Mocht er iets niet kloppen of heb je andere vragen, dan kun je ook later nog altijd even 

langsgaan bij iemand van het leermiddelenfonds. Het kantoortje van het leermiddelenfonds 

bevindt zich in de ruimte onder de aula van het hoofdgebouw van de KSG. 

LET OP: Tot en met donderdag 30 september zijn zij aanwezig op woensdag en donderdag 

tussen 9-16 uur. 

Vragen omtrent het ophalen of andere zaken omtrent schoolboeken kunnen per mail gericht 

worden aan: leermiddelen@veluwseonderwijsgroep.nl    

 

Klas 1 t/m 6 

Het is van belang dat de leerling in het bezit is van goed schrijfmateriaal, een schaar, een 

lijmstift en een agenda. 

 

Woordenboeken: 

Elke leerling dient in het bezit te zijn van een woordenboek Nederlands. (Koenen). 

Indien er een vreemde taal in het vakkenpakket zit dan dienen ook de woordenboeken van 

de desbetreffende taal in het bezit te zijn. 

Frans:  Van Dale pocketwoordenboek Frans – Nederlands, ISBN 9789460774263 

  Van Dale pocketwoordenboek Nederlands – Frans, ISBN 9789460774256 

Duits:  Van Dale pocketwoordenboek Duits – Nederlands, ISBN 9789460774287 

Van Dale pocketwoordenboek Nederlands – Duits, ISBN 9789460774270 

(heb je nog de oude versies ISBN 9789460770579 en ISBN 9789460770555, 

dan mogen die uiteraard ook) 

Engels : Van Dale (middel)groot woordenboek Engels – Nederlands  

Van Dale (middel)groot woordenboek Nederlands – Engels  

Overleg eerst met de docent indien je al een ander woordenboek in bezit hebt of als iets 

niet duidelijk is. 

 

Atlas 

Indien leerlingen het vak aardrijkskunde volgen dan dient de leerling in het bezit te zijn van 

‘De Grote Bosatlas’. Voor klas 1 betreft het de 56e editie, voor alle andere leerjaren (2 t/m 

6) betreft het de 55e editie. 
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Snelhechters en 23 rings multomap 

Iedere leerling moet in het bezit zijn van een aantal snelhechters en een 23 rings 

multomap, deze worden voor verschillende vakken gebruikt. 

 

Wiskunde 

• Geo-driehoek 

• Passer 

• A4-schrift met ruitjes van 1 cm (onderbouw 2 schriften) 

• A4-schrift met ruitjes (0,5 cm of 1 cm) (bovenbouw 1 schrift) 

 

Rekenmachine 

In alle klassen is voor diverse vakken een gewone rekenmachine nodig.  

In klas 1 werken inmiddels een paar jaar tot grote tevredenheid met de Casio FX82EX-

ClassWiz. Veel leerlingen die nu op school zitten hebben een TI-30 of een Casio FX82 en die 

zijn prima. Wel heeft de Casio FX82EX-ClassWiz een aanzienlijk groter gebruiksgemak. 

In de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) is voor het vak wiskunde een grafische rekenmachine 

verplicht. Wij werken met de Casio FX-CG50 met verplichte examenstand. Dat betekent dat 

de uitleg tijdens de wiskundelessen in klas 4 met deze rekenmachine plaatsvindt.  

Mocht uw zoon/dochter met de oude grafische rekenmachine van een broer of zus willen 

werken, controleer dan of deze nog is toegestaan. Op examenblad.nl staat een lijst met 

toegestane rekenmachines voor het examenjaar 2024. Voor de examenjaren hierna is nog 

geen lijst bekend gemaakt. 

Let wel: de uitleg in de lessen wordt met de Casio gegeven. 

Voor eventuele vragen over de rekenmachine kun je een mail sturen naar W. Vonk, docent 

wiskunde: w.vonk@gymnasium-apeldoorn.nl. 

 

Gymnastiek 

Zaal:  - T-shirt (korte of lange mouwen) 

 - sportbroek (korte of lange)  

 - sportschoenen (GEEN zwarte zolen!) 

Veld: idem als zaal – sportschoenen mogen rubberen noppen hebben 

  

“Oortjes” 

Bij veel vakken wordt gebruik gemaakt van computermateriaal waarbij geluidsfragmenten 

worden afgespeeld. Daarnaast worden sommige lessen ook online gegeven. Elke leerling 

dient daarom de beschikking te hebben over oortelefoontjes of vergelijkbaar materiaal. 

 

Klas 1 

• Boekentas (stevige rugzak) 

• Agenda 

• Etui  

• Kaftpapier 

• Rekenmachine: zie specificatie verderop in dit boekje  

• Oortje met microfoon (voor online-lessen) 

• A4 multomap met lijntjespapier en tabbladen (om de vakken uit elkaar te houden) 

• 5 A4 schriften met lijntjes (voor de vakken die hieronder niet genoemd zijn) 

• 2 A4 schriften met ruitjes (1 cm) (wiskunde) 

• 5 A4 snelhechters (Nederlands, om opdrachten in te leveren) 

• 1 A4 schrift (Nederlands) 

• 1 A4 schrift (grammatica) 

• 1 A4 snelhechter (Biologie) 

• 2 schriften A4 (versterkt Engels) 

• A4 schrift (Frans) 

• A4 schrift (Latijn) 

• A4 schrift (Filosofie) 

• A4 schrift (Aardrijkskunde) 
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Inhoud voor je etui: 

o Twee pennen en twee potloden  

o Setje kleurpotloden 

o Markeerstift 

o Gum 

o Puntenslijper 

o Geodriehoek 

o Passer 

o Schaar 

o Lijmstift  

o 2B potlood (voor het vak Tekenen) 

 

Klas 2: 

Zorg ervoor dat het tekensetje uit leerjaar 1 weer compleet is. 

 

Klas 4, 5 en 6: 

- Latijn: Woordenboek Latijn-Nederlands (slappe omslag), (Prof. Dr.H. Pinkster, 

oudere druk is ook toegestaan), ISBN 9789463720519 

- Grieks: Woordenboek Grieks-Nederlands (4e druk), ISBN 9789087719999, 

C.A.M.Hupperts 

Overleg eerst met de docent indien u al een ander woordenboek in bezit heeft of als iets 

niet duidelijk is. 

 

 

Kluisjes 

Gezien de grote hoeveelheid spullen die je voor de gemiddelde schooldag bij je draagt, 

zorgt het Gymnasium Apeldoorn ervoor dat je tijdens je gehele schoolcarrière de 

beschikking hebt over een kluisje. Dit zal zo snel mogelijk geregeld worden bij de start van 

het nieuwe schooljaar. Houd er rekening mee dat het gebruik van de kluisjes niet op lesdag 

1 van het nieuwe jaar al geregeld zal zijn. Het is dus verstandig de boekentas voor de 

eerste lesdagen gericht te pakken en geen onnodige zaken mee te nemen. 

 

 

Wat neem je de eerste les van een vak mee? 

De eerste les hoef je geen woordenboeken of atlas mee te nemen.  

Voor de meeste vakken geldt dat je de eerste les alle boeken/spullen van de boekenlijst 

mee moet nemen en daarnaast het schrift/de multomap.  

Uiteraard neem je elke dag ook je device mee. Laad je laptop voor de volgende schooldag 

altijd thuis op! Het zou fijn zijn als Chrome als webbrowser geïnstalleerd is op de laptop. 

Deze browser geeft de minste problemen met de programma’s die we op school draaien. 

Op school kun je gebruik maken van de wifi (Eduroam). Het office365 pakket kun je op 

school gratis installeren.  

 

 

Aan welke eisen moet een device voor op school voldoen? 

Specificaties 

De school schrijft geen merk of type laptop voor. Je kunt dus zelf een laptop of hybride 

uitzoeken die bevalt. Dit apparaat dient te voldoen aan de onderstaande richtlijnen: 

• Minimaal Intel Core i3 processor of hoger (7e generatie of nieuwer) of equivalente AMD 

processor, minimaal 8 Gb ram 

• Draadloze netwerkkaart die kan werken met de Wifi6 standaard (802.11AX). 

• De voorkeur gaat uit naar Windows 10. ChromeOS en Apple producten worden 

afgeraden, aangezien devices met deze besturingssystemen niet altijd goed worden 

ondersteund door educatieve-software. Op ChromeOS en Apple producten wordt er 

vanuit de school en stichting daarom ook beperkte ondersteuning gegeven. 

• Adobe Acrobat reader (gratis te downloaden) 



 

• Office365 als webapplicatie is gratis beschikbaar voor leerlingen met de mogelijkheid tot 

downloaden. 

• Moderne virusscanner. 

• Opslagcapaciteit: minimaal 128 gigabyte SSD schijf.  

• Toetsenbord / muis: Om ergonomische redenen wordt een compacte losse toetsenbord 

en muis aangeraden. 

• Geluid, dus een koptelefoon of oortjes. 

• Microfoon, de microfoon kan in de device verwerkt zijn of in de koptelefoon / oortjes. 

• Webcam, de webcam kan in de device verwerkt zijn of een losse webcam zijn. 

• Een CD / Dvd-speler is niet vereist 

 

Aandachtspunten met betrekking tot het gebruik: 

• Je moet in ieder geval comfortabel met het apparaat aantekeningen kunnen maken,  

e-mailen, internetpagina’s kunnen raadplegen en kunnen deelnemen aan onderwijs op 

afstand via Microsoft Teams (onderdeel van Office365). 

• Schermgrootte: minimaal 11” (1368 bij 768) maar zeker niet groter dan 15 inch. Dit met 

het oog op de draagbaarheid. 

• De accu dient voldoende capaciteit te hebben om een schooldag mee te gaan! 

Binnen onze gebouwen is het beperkt mogelijk om je device op te laden. Moderne 

laptops zijn over het algemeen vrij energiezuinig. Oudere en grotere laptops kunnen 

minder lang zonder netvoeding. In dat geval kan een nieuwe of een extra accu handig 

zijn; (adapter gewoon thuis laten en ’s nachts opladen). “Game-laptops” worden 

afgeraden, aangezien deze in het algemeen: zwaarder zijn en minder lang zonder 

netvoeding kunnen werken. 

• Toetsenbord: fysiek toetsenbord (geen touchkeyboard) 

• Goede hoes/tas 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de device (periodieke updates, 

installatie van software, etc.). Bij problemen kan er wel altijd ondersteuning gevraagd 

worden bij de ICT-coördinator.  

 

Afspraken ten aanzien van beschikbaarheid 

Je dient er zelf voor te zorgen dat je apparaat thuis wordt opgeladen. 

• Bij defecten ben je zelf verantwoordelijk. Een extra verzekering voor hardware 

problemen of diefstal kan handig zijn. 

• In specifieke situaties (defecten) heeft de school tijdens lesuren een apparaat te leen 

voor gebruik op school. Deze leenapparaten zijn beperkt beschikbaar en hebben 

beperkte mogelijkheden. 

 

 

Digitale informatie 

Als ouder(s)/verzorger(s) betrekken wij u zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen van uw kind 

op onze school. Ook dit jaar streven wij er naar om informatie zoveel mogelijk digitaal te 

verschaffen. Dit betekent dat alle relevante informatie steeds te vinden is in de schoolgids 

op onze website. Hier vindt u belangrijke informatie zoals de schoolvakanties maar ook onze 

schoolregels en afspraken over bijvoorbeeld toetsen of het aanvragen van verlof. 

U kunt met de algemene zoekfunctie de gehele site doorzoeken maar ook specifiek binnen 

de schoolgids zoeken. De site doorzoekt zowel de titels als de uitgebreidere informatie. 

De schoolgids is te vinden op onze website: https://www.gymnasium-

apeldoorn.nl/schoolgids/. 

 

Persoonlijke informatie (bijvoorbeeld cijfers en absenties) over uw kind vindt u op 

Somtoday. U moet zich hier met uw persoonlijke inloggegevens aanmelden. Mocht u deze 

gegevens nog niet hebben, dan ontvangt u deze binnenkort per post.  

 

U mag altijd medewerkers van het Gymnasium Apeldoorn e-mailen. De e-mailadressen van 

alle medewerkers zijn als volgt opgebouwd (voorletter.achternaam@gymnasium-

apeldoorn.nl of voorletter.tussenvoegselachternaam@gymnasium-apeldoorn.nl).  
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Wij maken gebruik van de elektronische leeromgeving (ELO) It’s Learning. In deze ELO 

staan o.a. studiewijzers, opdrachten, geordend per klas of jaarlaag. Voor u als ouder is daar 

geen aparte inlogcode voor, maar het is verstandig om regelmatig met uw zoon/dochter 

mee te kijken. Dat is ook goed voor het leerproces.  

 

Voor uw uw zoon/dochter is https://mijn.veluwseonderwijsgroep.nl het verzamelpunt 

van alle digitale middelen die hij/zij kan gebruiken (Bijvoorbeeld Word, Excel, PowerPoint, 

ItsLearning, Zermelo, etc.). Het dag/weekrooster is hier te vinden via de app Zermelo. 

Eventueel kunnen meerdere telefoons gekoppeld worden via de iOS of Android Zermelo app 

om ook hierop het rooster beschikbaar te hebben.  

 

We hebben als school een actieve Facebookpagina en ook zijn we actief op Instagram: 

@GymApeldoorn. 

 

Ook dit jaar werken we, waar mogelijk, met een eigen WhatsApp-groep om bijvoorbeeld 

ziekmeldingen van een docent snel aan leerlingen door te geven. In elke klas wordt daarom 

in de start van het schooljaar één leerling en één reserve leerling aangesteld die de 

WhatsApp-groep aanmaakt en beheert. Indien mogelijk zal een docent die onverhoopt ziek 

is één van deze leerlingen bellen (appen). Deze leerling zorgt ervoor dat de ziekmelding 

z.s.m. in de WhatsApp-groep wordt geplaatst. Verdere communicatie over de afwezigheid 

van de docent en al dan niet vervallen van lessen verloopt vervolgens weer via de normale 

lijnen (Zermelo). 

 

Mocht u problemen ondervinden met een van de middelen, neemt u dan contact op met het 

secretariaat: secretariaat@gymnasium-apeldoorn.nl. 

 

Verlof en verzuim 

Vrij vragen 

- Afspraken voor bijv. een tandarts, arts, specialist en orthodontist worden zoveel 

mogelijk buiten schooltijd gemaakt. Wegblijven bij een les is immers een vorm van 

lesuitval. 

- Bij familieomstandigheden (trouwerijen, jubilea, begrafenissen etc.) zal de school op 

uw verzoek toestemming geven de lessen te verzuimen. Bij minder reguliere gevallen 

maakt de schoolleiding een afweging. Daarbij wordt vrij vragen voor een vakantie in de 

regel afgewezen. 

- Extra verlof voor vakantie of vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan slechts 

in bijzondere gevallen en na overleg met de afdelingsleider worden toegestaan. NB Er 

gelden speciale regels extra verlof op grond van de Leerplichtwet.  

- Een verlofaanvraag moet minimaal twee werkdagen van tevoren ingediend worden door 

een email te sturen naar verlofaanvraag@gymnasium-apeldoorn.nl. Vermeld duidelijk de 

voor- en achternaam van de leerling, de klas, reden van verlof en de datum waar het 

over gaat.  

 

Ziek- en betermelding 

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door ziekte, belt u naar school tussen 08.00 

en 09.00 uur via 055-521 30 24. U spreekt het bandje in met de naam en klas van uw kind. 

De administratie stuurt u die dag een e-mail met verdere toelichting over de betermelding. 

 

Afwezigheid tijdens de toets 

Elke dag dat uw zoon of dochter een toets moet verzuimen dient u voor 12.00 uur uw zoon 

of dochter telefonisch afgemeld te hebben. Onder een ‘toets’ verstaan we alle werken die 

beoordeeld worden met een cijfer, dus ook van tevoren opgegeven schriftelijke 

overhoringen of (de deadline van) een praktische opdracht. Uw zoon/dochter moet zich op 

de dag van de gemiste toets inschrijven voor een inhaaltoets via It’s Learning. Allen in het 

geval van een correcte afmelding in combinatie met een inschrijving in It’s Learning, wordt 

de leerling in de gelegenheid gesteld de toets in te halen. De docent maakt met uw zoon of 
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dochter een afspraak voor een inhaalmoment, meestal via de schoolmail. Gaat het om een 

toets uit de toetsweek, dan wordt het inhaalmoment centraal geregeld. Na afloop van de 

toetsweek ontvangt uw zoon of dochter via de schoolmail een inhaaldatum en een tijdstip. 

 

Afmelden 

Het komt voor dat in de loop van een schooldag een leerling niet meer in staat is de lessen 

te volgen. Een leerling meldt zich dan af bij de absentenadministratie. Wanneer een leerling 

niet in staat blijkt zelf naar huis te gaan, dan wordt er contact met thuis opgenomen. In 

geval er geen contact met de ouders tot stand komt, besluit de schoolleiding of de zieke 

leerling onder begeleiding thuisgebracht wordt of op school moet blijven. Wij stellen het 

zeer op prijs wanneer u na thuiskomst van uw zoon of dochter de school belt. Wij weten 

dan dat uw kind veilig thuis is gekomen. 

 

Te laat komen 

Een leerling die te laat is – na de bel binnenkomen of als de les al gestart is bij 

leswisselingen zonder bel – mag tot 15 minuten na aanvang van de les het lokaal nog in. De 

docent meldt de leerling in het administratiesysteem als ‘te laat’. Verschijnt een leerling 

later dan 15 minuten na aanvang van de les, dan mag de leerling de les niet meer in en 

wordt als ‘gespijbeld’ gemeld. In dat geval meldt de leerling zich bij de verzuimregistratie 

en gaat vervolgens ergens voor zichzelf aan het werk. Elk gespijbeld uur betekent twee 

lesuren nakomen. Een leerling mag 3x te laat komen, vanaf de vierde keer volgt een sanctie 

en vindt afhandeling op de dag zelf plaats: 

- De leerling ontvangt een mailoproep van de verzuimadministratie waarin staat dat de 

leerling zich moet melden in de mediatheek om twee uur op school te komen werken.  

- Vanaf de 6e keer te laat ontvangen ouders/verzorgers een melding van de 

verzuimadministratie over het veelvuldig te laat komen van hun kind. 

- Vanaf de 9e keer te laat neemt de afdelingsleider contact op met leerling en 

ouders/verzorgers en ontvangt de leerling een eerste oproep van de leerplichtambtenaar 

voor een gesprek op school. Ouders/verzorgers mogen daarbij aanwezig zijn. 

- Vanaf de 12e keer te laat wordt een melding gedaan richting de leerplichtambtenaar en 

deze zal ouders/verzorgers en leerling oproepen voor een gesprek. Vanaf dat moment 

kunnen er sancties vanuit leerplicht volgen. 

 

Schoolorganisatiedagen en ontwikkeldagen 

Door het jaar heen zijn er zeven schoolorganisatiedagen. Iedere school is verplicht om deze 

jaarlijks in te plannen. Het zijn dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven. Docenten zijn 

dan bezig met sectieoverleg, teamoverleg, leerlingbespreking, opstellen PTA’s en 

studiewijzers, scholing enz. Op deze dagen zijn er geen lessen, alleen moeten leerlingen wel 

beschikbaar blijven. Soms kan een leerling tijdens zo’n dag op school werk inhalen. Enkele 

dagen zijn gebruikt om de vakantieplanning sluitend te krijgen. Hierdoor zijn er twee weken 

meivakantie. De schoolorganisatiedagen zijn te vinden in de jaarplanning. 

 

Ontwikkeldagen 

De onderwijs CAO biedt onze lesgevende collega’s 50 uur ontwikkeltijd. Deze tijd is voor 

hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van didactiek of vakinhoudelijke zaken. De 

ontwikkeltijd is verspreid over een aantal dagdelen ingeroosterd. Het zijn wederom 

dagdelen waarop in principe geen lessen gegeven worden, en die soms gebruikt worden 

voor andere verplichte activiteiten. Daarom dienen leerlingen wel beschikbaar te zijn. De 

ontwikkeldagdelen zijn te vinden in de jaarplanning.  

Hieronder vindt u een overzicht van de schoolorganisatiedagen en ontwikkeldagdelen voor 

schooljaar 2022-2023. 

 
maandag 22 augustus 2022 

  
SchoolOrganisatieDag 1 - geen lessen 

dinsdag 27 september 2022 
  

SchoolOrganisatieDag 2 - geen lessen 

donderdag 13 oktober 2022 12:15 16:30 Ontwikkeldagmiddag - invulling voor leerlingen volgt 



 

maandag 31 oktober 2022 08:10 12:15 Ontwikkelochtend - invulling voor leerlingen volgt 

vrijdag 18 november 2022 08:10 12:15 Ontwikkelochtend - invulling voor leerlingen volgt 

dinsdag 13 december 2022 12:15 16:30 Ontwikkelmiddag - invulling voor leerlingen volgt 

donderdag 19 januari 2023 
  

SchoolOrganisatieDag 3 - geen lessen 

woensdag 1 februari 2023 08:10 12:15 Ontwikkelochtend - invulling voor leerlingen volgt 

vrijdag 10 maart 2023 12:15 16:30 Ontwikkelmiddag - invulling voor leerlingen volgt 

Woensdag 22 maart 2023 
  

SchoolOrganisatieDag 4 - geen lessen 

vrijdag 21 april 2023 08:10 12:15 Ontwikkelochtend - invulling voor leerlingen volgt 

Dinsdag 30 mei 2023   SchoolOrganisatieDag 5 - geen lessen 

Donderdag 15 juni 2023 12:15 16:30 Ontwikkelmiddag - invulling voor leerlingen volgt 

Dinsdag 27 juni 2023 
  

SchoolOrganisatieDag 6 - geen lessen 

woensdag 5 juli 2023 12:15 16:30 Ontwikkelmiddag - invulling voor leerlingen volgt 

vrijdag 7 juli 2023 
  

SchoolOrganisatieDag 7 - geen lessen 

 

 

Gebruik beeldmateriaal 

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs 

op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames 

hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 

activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien 

zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, 

brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het 

ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor 

foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Zodra uw zoon/dochter 16 

jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar 

beeldmateriaal. 

 

U, of uw zoon/dochter van 16+ kunt deze toestemming zelf registreren binnen SOMtoday.  

U heeft van ons inloggegevens ontvangen voor SOMtoday op het moment dat uw zoon of 

dochter leerling werd op het Gymnasium Apeldoorn. De ouders van nieuwe leerlingen 

ontvangen de inloggegevens binnenkort. 

Zodra u inlogt in SOMtoday kunt u onder uw eigen gegevens de verschillende rubrieken 

terugvinden waarvoor u toestemming geeft door middel het aanvinken van uw keuzes. 

U kunt te allen tijde op dezelfde wijze de gegeven toestemming weer intrekken. 

Mocht u voor geen enkele rubriek toestemming willen geven, wilt u dit dan ook expliciet 

aangeven? 

Als uw zoon of dochter de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt ligt deze mogelijkheid bij de 

leerling zelf, in plaats van zijn of haar ouders/verzorgers. 

 

Mocht u nog geen e-mailadres aan school hebben doorgegeven, dan beschikt u ook niet 

over een account in SOMtoday waarmee u in de gegevens van uw zoon of dochter kunt 

bekijken. Dit betekent dat het ook niet mogelijk is uw toestemming te geven of in te 

trekken. Wij vragen u daarom dringend uw e-mailadres aan school door te geven, zodat wij 

kunnen zorgen voor een persoonlijk account. 

 

Met uw registratie binnen SOMToday voldoen aan de wetgeving en kunnen wij uw keuze 

omtrent het publiceren van beeldmateriaal van uw zoon/dochter doorvoeren. 

 

Beeld coaching 

Op sommige momenten zullen er tijdens lessen video-opnamen gemaakt worden ten 

behoeve van de begeleiding en scholing van onze docenten. Deze opnamen worden alleen 



 

voor dat doel gebruikt en daarna vernietigd. Deze opnamen zijn dus alleen voor eigen 

gebruik.  

 

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen 

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een 

leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat 

ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen 

invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van 

foto’s en video’s op internet en social media. 

Mediatheek Gymnasium Apeldoorn 

De mediatheek van het Gymnasium Apeldoorn is een belangrijke plaats binnen de school. 

Het is veel meer dan een plek waar je boeken kunt lenen. Je kunt er individueel studeren, 

samen aan een project werken, op een betrouwbare en veilige manier informatie 

verzamelen of gewoon even rustig zitten na een pittige toets of zware schooldag. Bovendien 

is het ook de locatie waar de bovenbouwleerlingen een groot deel van hun verplichte 

zelfstandige S(tudie)-uren maken. 

De mediatheek heeft twee mediathecarissen, Simone van der Lelie en Teun Baartman. 

Simone en Teun worden ondersteund door een team van vrijwilligers. Dit zijn over het 

algemeen ouders die het leuk vinden om een paar uur op school te werken. Zonder deze 

vrijwilligers kunnen we de mediatheek niet op dezelfde manier open houden als we nu 

doen. Het is ontzettend leuk werk dat je als ouder ook net een wat beter beeld geeft van 

wat er allemaal op school speelt. Daarnaast is het een geweldig team om in te werken. We 

kunnen zeker nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Misschien iets voor jouw ouder(s)? 

 

Openingstijden mediatheek:  

Maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 

Vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur 

CODA 

Het Gymnasium Apeldoorn heeft een samenwerking met CODA, de Apeldoornse bibliotheek. 

Alle leerlingen hebben op hun schoolpas ook een abonnement voor CODA. Dus als een boek 

niet bij ons aanwezig is, dan vind je dat zeker bij CODA. 

CODA is meer dan een bibliotheek. Er is een museum en ze bieden ook allerlei interessante 

educatieve programma’s aan. Het Gymnasium Apeldoorn maakt ook gebruik van dit soort 

programma’s. Zo wordt voor de brugklas een interactieve verkenning van de bibliotheek 

georganiseerd. Je leert hier hoe je veilig en betrouwbaar naar informatie kunt zoeken. 

 

Tot slot 

Een mediatheek op school is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Er zijn nog maar weinig 

scholen die de tijd, geld en infrastructuur willen investeren in deze faciliteit. Het Gymnasium 

Apeldoorn doet dat wel. Wees blij met de mediatheek en wees er zuinig op! 

Voor meer informatie over de mediatheek: 

Simone van der Lelie: s.vanderlelie@veluwseonderwijsgroep.nl 

Teun Baartman: t.baartman@veluwseonderwijsgroep.nl 
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