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Beste  

Gomarus-leerlingen,

Het is een beetje voorbarig om jullie nu al Gomarus-
leerlingen te noemen. Ik weet het. Wij kijken erg naar  
jullie uit. Het is altijd weer een mooi moment als de  

groep-achtleerlingen, jullie dus, naar de Gomarus komen 
om kennis te maken. We hopen dat het kennismaken 

bevalt en je samen met je ouders of verzorgers kiest voor 
de Gomarus in Zaltbommel of Gorinchem. ‘Go for us!’

Maar dat geldt ook omgekeerd. Ook wij ‘gaan voor jullie’.  
We beginnen samen een trektocht, waarbij de docent je gids is,  
die je vanaf de brugklas begeleidt tot je je diploma op zak hebt.  

Van kind tot jongvolwassene.

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd om ons heen. Dichtbij en  
verder weg. Als groep-achtleerlingen heb je dat zeker wel gehoord. 

Er wordt op school over gesproken en ook thuis. Oorlog in Oekraïne, 
miljoenen vluchtelingen, waarvan een deel ook in Nederland. Misschien 
hebben jullie wel Oekraïense leerlingen in de klas. Dan waardeer je het 

dubbel dat jij wel elke dag naar je eigen huis kunt.

Weet je wat nu het mooie van school is? Dat je veel kennis en ervaring 
opdoet waar je je hele leven gemak van hebt. Wat in je hoofd zit kan 

niemand van je afpakken, wat er ook gebeurt. Daar heb je altijd iets aan.

Op de Gomarus leren we niet alleen timmeren, koken, Duits  
of geschiedenis. Elke dag gaat de Bijbel open. Het Woord van God. 
Daarin laat de Heere zien wie Hij is voor zondige mensen. Als je dat 

door Gods genade mag leren op de Gomarus, dan kun je echt spreken 
van een gezegende schooltijd. Dat wensen we je toe.

Hartelijk welkom op de Gomarus!

Chr.J. Flikweert 
voorzitter College van Bestuur

Welkom

Wist je dat…
 ... er op de Gomarus dit jaar meer dan 1800 leerlingen zitten? 

 ... de school meer dan 75 lokalen en drie gymzalen heeft? 

 ... we ieder jaar een grote studie- en beroepenmarkt organiseren en dat daar meer dan               
      zestig bedrijven en scholen laten zien wat je in de toekomst kunt gaan doen? 

 ... iedereen één keer of soms meerdere keren per jaar op excursie gaat? 

 ... de meeste leerlingen zich na één weekje al thuis voelen op onze school? 
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Gorinchem

Onze school 
De Gomarus is een reformatorische school. De Bijbel als Gods Woord is de basis voor 
ons onderwijs. Het geeft ons handvatten voor onze omgang met elkaar, ons taalgebruik, 
onze kleding en de inhoud van de lessen. We beginnen de schooldag met gebed, het 
zingen van een psalm en het bespreken van een gedeelte uit de Bijbel. Iedereen die  
deze identiteit belangrijk vindt en achter de uitgangspunten van de school staat, is van 
harte welkom.

De leerlingen en  
de klassen
De Gomarus is een scholengemeenschap.  
Dat betekent dat je er lessen kunt volgen voor je 
vmbo-, mavo-, havo- of vwo-diploma. Je basis-
school geeft een advies over het niveau dat het 
beste bij jou past. Als je naar het voortgezet 
onderwijs gaat, kom je terecht in een groter gebouw 
en krijg je te maken met meer leerlingen, docenten 
en vakken. Na het afscheid van je oude, vertrouwde 
basisschool gaat er dus veel veranderen. Toch zal 
je hier snel vertrouwd zijn. Je krijgt een mentor 
die samen met de andere docenten probeert om 
de overstap voor jou zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.

Lesdag 
Gemiddeld krijg je elke dag tussen de vier en 
acht uur les. Elk lesuur duurt 45 of 50 minuten. 
De lessen worden gegeven tussen 8.00 uur ’s 
morgens en 15.00 uur ’s middags. Meestal heb 
je voor elk vak een verschillende docent. Lessen 
die uitvallen worden zoveel mogelijk door andere 
docenten waargenomen. Verder wordt het rooster 
in zo’n situatie gewijzigd, waardoor je toch zoveel 
mogelijk alle lesuren achter elkaar hebt.

Toerusting en vorming 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit 
de Bijbelse principes leven en dat ook kunnen 
verwoorden en voorleven naar andersdenkenden. 
Deze vorming en toerusting krijgt een plaats in  
het burgerschapsonderwijs. Natuurlijk is dit in  
de eerste plaats een taak voor thuis, maar wij 
sluiten daar graag op aan. De reformatorische 
gezindte vormt in Nederland een minderheid.  
Onze jongeren komen in aanraking met mensen  
en maatschappelijke ontwikkelingen die niet 
gericht zijn op de Bijbel. Daarom is het belangrijk 
dat we de Bijbelse waarden en normen overdragen 
en dat leerlingen deze overnemen en daarvoor 
uit durven en kunnen komen in een omgeving die 
daar anders over denkt. Hierbij is persoonlijke 

vorming belangrijk. De leerling vormt een eigen 
mening en leert deze te uiten. In de eerste twee 
leerjaren hebben we een uur per week burgerschap 
op het rooster staan. Verder werken we aan de 
toerusting en vorming in de lessen van de diverse 
vakken, zoals godsdienst, maatschappijleer, 
biologie, maar ook op speciale themadagen  
over bijvoorbeeld seksualiteit, omgaan met 
moderne media en door middel van de (maat-
schappelijke) stage. We hopen zo te bereiken 
dat onze leerlingen participeren in de huidige 
maatschappij als betrokken burgers met behoud 
van de eigen waarden en normen en met respect 
voor andersdenkenden. 

Zaltbommel

   Neem een kijkje op de Gomarus   
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Interview 
ouders

‘Dat Gods Woord 
centraal staat, 
dat weegt wel 
heel erg mee.’

Onze dochter Anne-Beth vond de eerste schooldag 
erg leuk. Ze zag er de laatste vakantiedagen wel 
tegenop om naar de middelbare school te gaan. 
Maar ze kwam echt enthousiast thuis. De eerste 
indruk was goed.

In groep 8 had Anne-Beth ook een gezellige klas, 
dus we hoopten dat dit zo zou blijven. Dat is 
gelukkig het geval. Ze heeft een leuke klas en  
een aardige mentor. De sfeer in de klas vinden  
we belangrijk.

In haar klas heeft Anne-Beth een grote groep 
meiden uit Werkendam. Ze hebben het heel  
leuk met elkaar. Ze hebben ook een fietsgroep  
via Whatsapp. Ze spreken met elkaar af hoe  
laat ze gaan.

Het huiswerk vindt onze dochter niet moeilijk, 
maar wel veel. Ze is nu nog enthousiast, ze gaat 
gelijk uit school aan de slag. Het is niet zo dat ze  
er uren mee bezig is.

Anne-Beth is ons zesde kind dat naar de Gomarus 
gaat. Ons contact met de school is altijd positief 
geweest. Als er iets is, heb je gelijk contact. Het is 
een goede school met een goede sfeer. We kozen 
vooral vanwege de identiteit voor deze school.  
Dat Gods Woord centraal staat, dat weegt wel  
heel erg mee.

Onze dochter was eraan toe om naar het voort-
gezet onderwijs te gaan. Het is weer heel anders 
dan de basisschool. Elk uur krijgt ze nu een ander 
vak. Als ze iets niet zo leuk vindt, dan is het maar 
een uur. De overstap ging goed.

Familie De Graaf, Sleeuwijk 

Waarom heet onze 
school Gomarus? 
‘Papa, ik heb zo’n zin om naar de Gomarus  
te gaan! Lijkt me zo leuk daar en heel vaak een 
andere leraar. Lijkt me echt heel leuk!’

‘Eet nu eerst je bord maar leeg Arie.’ ‘Ja maar, u 
begrijpt toch wel dat ik er zin in heb? Enne… elk uur 
een ander vak.’ ‘Zal niet altijd meevallen jongen. 
Elke dag op de fiets en dat in weer en wind.  
Maar inderdaad maak je veel nieuwe dingen mee. 
Maar nu echt dooreten Arie.’ Nadat het bord van 
Arie ook leeg is, gaat vader lezen.

Even later klinkt de stem van vader door de keuken 
en hij leest Efeze 2. Arie luistert aandachtig.
‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het 
geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit 
de werken, opdat niemand roeme.’ Na het lezen is 
het gezin gewend om even een paar teksten verder 
uit te leggen.

‘Zeg Arie, jij had het net over de Gomarus hè?  
Wat heeft Gomarus met dit gedeelte te maken? 
Weet je dat?’ Arie denkt diep na. Heeft Gomarus 
iets te maken met dit gedeelte? Daar heeft hij nog 
nooit over nagedacht. Er verschijnt een rimpel 
boven zijn neus. Maar Arie weet het echt niet!

‘Kijk maar eens goed naar deze tekst Arie: ‘Uit 
genade zijt gij zalig geworden’’. Daar staat dat als 
de Heere een nieuw hart geeft, dat echt genade is. 
Daar heeft een mens niet voor gewerkt. Nee, het is 
echt helemaal alleen genade. Je krijgt iets wat je 
niet verdient.

Zo’n vierhonderd jaar geleden was er een ruzie. 
Een zekere Arminius zei dat het ook een beetje 
van de mens afhangt als hij een nieuw hart krijgt. 
Nee, zei Gomarus. Het is genade alleen als de 
Heere iemand bekeert. ‘Kijk Arie, dat staat ook in 
Efeze 2. Op jouw toekomstige school vinden ze 
dat ook belangrijk en daarom hebben ze de school 
vernoemd naar Gomarus.’ Arie knikt begrijpend 
en nadat vader gedankt heeft, gaat hij van tafel. 
‘Ho, ho, eerst meehelpen de tafel afruimen’, zegt 

moeder. Arie slaakt een zucht en denkt: ik ga 
liever naar de Gomarus dan steeds maar die 
tafel afruimen. Maar hij begrijpt dat de tafel ook 
afgeruimd moet worden en het is toch echt zijn 
beurt. Als hij eindelijk klaar is, mag hij van zijn 
moeder even op internet opzoeken wie Gomarus 
is. Weet je wat hij dan leest? Lees het zelf maar... 
Na een kwartiertje heeft Arie het gezien. Zo, denkt 
hij: ik weet nu wie Gomarus was. Weet jij het straks 
ook als je op school komt? Dat zou mooi zijn!

Zoals je weet, is de Gomarus scholengemeenschap een 
reformatorische school. Dit houdt in dat op school de Bijbel 

centraal staat. Daarom beginnen we elke schooldag met het 
lezen uit de Bijbel, met het zingen van een psalm en met 

gebed. De schooldag wordt afgesloten met gebed. Het is 
duidelijk dat het lezen van de Bijbel invloed moet hebben op 
ons leven: hoe is bijvoorbeeld je gedrag, je kleding (rok of 
jurk voor meisjes; broek voor jongens) en je taalgebruik?  

Dit zijn geen moeilijke dingen als je dicht bij de Bijbel leeft!
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Onderwijs

Vmbo 
Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 
Na de basisschool kun je je in vier jaar voorbereiden op het 
mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Er zijn binnen het vmbo 
veel verschillende afdelingen. Bij ons kun je het vmbo op drie 
niveaus volgen: 

Daarnaast kun je verschillende sectoren kiezen. Op onze 
school heb je de keuze uit de afdeling Bouwen, Wonen  
en Interieur, Economie & Ondernemen en de afdeling  
Zorg & Welzijn. Basis- en kader-afdelingen zijn meer op  
de praktijk gericht en hier word je opgeleid voor een vak: 
bijvoorbeeld timmerman of verkoopster. Je kunt daarna  
een traject ‘werken-leren’ volgen. Op de t-afdeling (bij ons  
de mavo genoemd) krijg je meer leervakken en kun je op  
een hoger niveau doorstromen naar het mbo, om je daar  
in een vak te bekwamen.

Vmbo-bk 
Vakmannen en -vrouwen worden steeds schaarser. Daarom 
kiest de Gomarus ervoor om het eerste leerjaar praktisch in 
te vullen en een  Beroepenschool  aan te bieden. Er worden 
achttien beroepen aangeboden, om je breed te oriënteren 
en zo een juiste keuze te kunnen maken uit de verschillende 
afdelingen. Meer over de Beroepenschool lees je op p. 18.

Onderwijskwaliteit 
De resultaten van ons onderwijs zijn bovengemiddeld goed 
ten opzichte van vergelijkbare scholen. Dat blijkt onder meer 
uit onze slagingspercentages, het geringe aantal zittenblijvers 
en de examencijfers. Ook de tevredenheidsonderzoeken onder 
leerlingen en ouders/verzorgers (hierna: ouders) laten mooie 
cijfers zien. Het op peil houden en waar mogelijk verbeteren 
van de onderwijskwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. 
Als je meer wilt weten over de resultaten van onze school,  
kijk dan op  www.scholenopdekaart.nl 

   > basisberoepsgerichte leerweg;  

   > theoretische leerweg (mavo).  

   > kaderberoepsgerichte leerweg;  
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Interview
met meneer A. den Ouden, 

docent BW&I

we geven de leerlingen mee dat er belangrijke 
zaken zijn dan het aardse. We mogen ze wijzen  
op het Ene Nodige.

Wat hebt u van uw leerlingen 
geleerd? 
Dat je gewoon het eerlijke verhaal moet vertellen. 
Ook als dat niet het mooiste verhaal is. Leerlingen 
prikken er toch wel doorheen.    

Wie vond u een goede docent  
en waarom?  
Tijdens de lerarenopleiding heb ik les gehad van 
Jan van der Steen. Deze docent wist van iedere les 
een gezellig samenzijn te maken. Als je vervolgens 
thuis aan het huiswerk zat, kwam je er achter 
dat we “spelenderwijs” ontzettend veel nuttige 
informatie hebben ontvangen.  

Wat is uw leukste herinnering 
aan een les?   
Mooie herinneringen zijn er inmiddels heel veel. 
We hebben een keer een les georganiseerd in 
samenwerking met een bedrijf. Aan het begin 
van de dag waren er twee leerlingen die absoluut 
geen zin hadden in deze les. Eenmaal aan de slag 
gegaan waren juist die twee jongens de kartrekkers 
van de groep. En dan die opmerking: “We wisten 
niet dat het zo leuk zou zijn.”

Wat is er zo leuk aan leraar zijn? 
Het is heel mooi om iedere dag met leerlingen 
aan hun eigen toekomst te bouwen. Hierbij ben 
je als docent de drijvende kracht om ze daarvoor 
motivatie te geven. Ook ben je bezig om de leer-
lingen te vormen en daardoor invulling te geven  
aan een stukje burgerschap tijdens de lessen.

Waarom koos u voor  
de Gomarus? 
Om de eenvoudige reden dat er een vacature 
was voor docent BWI. Zelf was ik op dat moment 
werkvoorbereider bij een klein bouwbedrijf.  
Ik had al langer de gedachte om te switchen naar 
het onderwijs. Deze kans heb ik aangegrepen en 
zodoende kon ik hier de lerarenopleiding starten  
die ik inmiddels heb afgerond.

Wat voor leerling was u zelf  
op school? 
Oei, moeilijke vraag. Ik had niet altijd de motivatie 
om dingen te doen die in mijn beleving nutteloos 
waren. Achteraf ga je pas zien dat de meeste 
dingen juist wel nuttig zijn. Verder vond ik het 
tijdens de lessen altijd wel heel gezellig met mijn 
klasgenoten. De docenten vonden het dan vaak  
wat minder gezellig…   

Wat maakt u trots op  
de Gomarus? 
Het woord trots zou ik niet zo snel gebruiken, 
maar ik vind het wel heel mooi om een onderdeel 
te zijn van het Gomarus-team en een instrument 
zijn om onze leerlingen aan een diploma te helpen. 
Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk:  

1514

VERHALEN 

DOCENTEN



Wat is uw grootste blunder als docent? 
Tijdens een toets, terwijl iedereen stil aan het werk was, dacht ik  
mezelf te kunnen permitteren om ongemerkt een e-mail te typen  
waar leerlingen niets mee te maken hadden. Toen ik na een tijdje  
wat onrust opmerkte kwam ik erachter dat het scherm nog gedeeld 
stond met het bord…

Is er iets dat u leerlingen graag zou willen 
leren, maar zelf niet kunt?    
Dan denk ik toch aan de dagopeningen. Iedere dag mogen we de 
leerlingen erop wijzen dat er in dit leven een wonder moet gebeuren, 
wil het goed wezen voor de eeuwigheid. Op dat moment zijn we ze een 
weg aan het leren die we van nature zelf ook niet kunnen bewandelen.

Wat is het belangrijkste dat leerlingen 
moeten onthouden uit uw lessen? 
Ook bij deze vraag kom ik bij de dagopening terecht. Als onze leer-
lingen de lessen onthouden en hun ziel vergeten, dan is nog alles 
verloren. Daarom iedere dag de oproep om te zoeken naar die God  
Die nog steeds te vinden is.   

Heeft u een tip voor eersteklassers?   
Heb oog voor elkaar, heb elkaar lief, luister goed naar de docenten,  
want die hebben echt het beste met je voor!

'We mogen 
ze wijzen 
op het Ene 
Nodige.'
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Echt aan het 
werk met wat jij 
leuk vindt!

  Beroepenschool  

Beroepenschool 
De Beroepenschool is een school voor vmbo basis- en kader-
leerlingen, waarin we aansluiten bij jouw belevingswereld. 
Je maakt het eerste leerjaar iedere twee weken kennis met een 
nieuw beroep; daarnaast krijg je ook nog lessen als Nederlands, 
Engels, bewegingsonderwijs en wiskunde. Drie keer per week 
ga je drie uur aan de slag met een beroep; je leert zo in het 
eerste jaar achttien beroepen kennen. We laten je zien, voelen 
en proeven wat dit beroep eigenlijk is. Aan het eind van het 
eerste jaar ga je een keuze maken met welk profiel je verder 
gaat. In de eerste helft van het tweede jaar laten we je op de 
afdeling nog allerlei beroepen zien die in die sector passen. 
In het tweede jaar ga je echt op de afdeling aan de slag met jouw 
beroep!

Je gaat vooral met je handen aan het werk, dus je moet niet 
bang zijn voor vieze handen. Bij ieder beroep ga je aan het 
werk en ervaar je wat het is om dit beroep uit te oefenen. 
Zo leer je wat het is om verzorgende in een verpleeghuis te 
zijn of elektromonteur. Al de beroepen die je hier ziet staan, 
ga jij ervaren. We gaan je ook vertellen wat je nodig hebt om 
dit beroep later zelf te kunnen doen, zodat jij een goede keuze 
kunt maken.

Maar het belangrijkste is: we gaan aan het werk met dingen 
die jij leuk vindt!
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Voedings

Als etaleur zorg je voor het gezicht van de winkel.  

Jij moet dus gaan zorgen dat die mensen jouw werk zo leuk en 

zo creatief vinden, dat je eigenlijk de klanten naar binnen trekt. Ga lekker 

creatief aan de slag met allerlei materialen en word ‘klantenlokker’.

Etaleur

Als voedingsassistent werk je in een verpleeg- of verzorgingshuis, 

of op de verpleegafdeling van een ziekenhuis om patiënten en 

bewoners van eten en drinken te voorzien. Je hebt in dit beroep dus 

veel contact met mensen die ziek zijn of een beperking hebben.

Huishoudelijk

medewerker
In dit beroep verzorg je de 
huishoudelijke taken die 

in een organisatie moeten 
gebeuren. Je moet dus graag 
met mensen willen omgaan 

en iets voor hen willen 
betekenen.

Een webshopeigenaar heeft een 
eigen website waarmee hij spullen 

via internet verkoopt. Hij maakt 
een website, houdt die ook mooi en 
verwerkt de bestellingen die hij via 
internet binnenkrijgt. Dat doet hij 

met één doel: geld verdienen!

Webshop

Iedere dag maak je gebruik 

van het toilet en ben je blij dat 

in de winter de verwarming 

het doet. De installateur legt 

verwarming, waterleiding 

en afvoerleiding aan. In dit 

beroep ga je deze leidingen 

aanleggen, die je in huizen en 

bedrijven tegenkomt.

Vertegenwoordiger

Zorg voor zo veel mogelijk 

klanten en verkoop zo veel 

mogelijk producten. Dat is 

de opdracht! Je moet goed 

kunnen luisteren om te 

weten wat jouw klant wil en 

goed kunnen praten om veel 

producten te verkopen.  

Hoe meer je verkoopt, hoe 

meer je verdient!

Installateur

Verkoper

Als verkoper van een 

woninginrichting help je 

mensen om de juiste spullen 

te kopen voor in huis, zoals 

een kleur voor het plafond, 

behang voor op de muur, 

tapijt of laminaat voor op 

de vloer en natuurlijk ook 

bijpassende meubels. 

Samen met de klant richt je 

iedere keer een nieuw huis 

mooi, huiselijk en gezellig in!

Papierwinkel. Jij bent gek van cijfers, sommetjes en geld. 
Daarnaast is het leuk om te mailen, te bellen, te betalen en klanten 
in de gaten te  houden. Je belangrijkste taak is het bewaken van de 

portemonnee van het bedrijf, een mooie en belangrijke baan!

Administratief

Als verzorgende in de thuiszorg verricht je voornamelijk verzorgende en 
begeleidende werkzaamheden, aangevuld met huishoudelijk werk.  
Je kunt dan denken aan helpen bij douchen, aankleden, eten etc.

Verzorgende

Als horecamedewerker houd je je 

voornamelijk bezig met het serveren 

van eten en drinken aan klanten in 

een restaurant, lunchroom of bij 

verschillende evenementen (zoals 

bruiloften). Als horecamedewerker  

ben je een enthousiast type en vind 

je het leuk om met andere mensen 

samen te werken.

Horeca

Een kozijn, een kunstwerk, een 

plafond of een schilderij zijn voorzien 

van een mooie laag verf. Je gaat 

onderzoeken wat de beste verf is voor 

iedere klus. Je gaat tijdens dit beroep 

lekker zelf aan de slag met kwasten 

en rollers.

Schilder

Dagelijks kom je stenen in gebouwen en huizen tegen, muren die gemaakt zijn van steen. Netjes in verband op elkaar gestapelde stenen met een laagje specie ertussen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar in dit beroep ga je kennismaken met alles 
wat er nodig is om een muur te kunnen metselen.

Metselaar

Dit is een beroep dat bestaat uit het aanbieden van verschillende, vaak creatieve activiteiten aan heel veel verschillende doelgroepen: ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, jeugd en psychiatrie. Meestal vindt dit plaats in een instelling of 
buurthuis, maar je komt ook bij mensen thuis.

Activiteiten

Metaalbewerker

Fietsen, auto’s, treinen, schepen en 
vliegtuigen zijn vervoermiddelen 
waarin veel metalen onderdelen 

zijn verwerkt. In dit beroep ga je als 
metaalbewerker door middel van 
boren, vijlen en buigen een mooi 

werkstuk maken van metaal.

Ontdek  ken wat  
  bij jou   past

asisstent

eigenaar

medewerker

begeleider

woninginrichting

medewerker
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Helpen met het bouwen van een huis of het maken van kozijnen. 

Je maakt in dit beroep kennis met de dingen die een timmerman 

allemaal maakt van hout. Misschien iets groots of juist iets kleins. 

Een sleutel-/sieradenkastje of een kozijn. We gaan lekker aan de 

slag en je mag de dingen die je maakt mee naar huis nemen.

Timmerman

Dat is iemand die in een winkel werkt en dat is superinteressant! 
Je moet bijna alles kunnen en mag bijna alles doen. Afrekenen bij 
de kassa, vakken bijvullen, klanten helpen, schoonmaken, diefstal 

voorkomen of dieven aanhouden, producten bestellen en ga zo 
maar door. Heel afwisselend werk, dat niet zal vervelen!

Winkelmedewerker

Als facilitair medewerker ben je verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van allerlei werkzaamheden binnen een organisatie. Jij zorgt ervoor dat anderen hun werk probleemloos kunnen uitvoeren. Denk maar aan onderhoud van het gebouw, voorraadbeheer, receptiewerkzaamheden en transport van goederen. Ook technische klusjes horen bij deze zeer afwisselende baan en je kunt in veel verschillende organisaties werken: ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen of bedrijven.

Het is donker en je doet het licht 

aan, even iets opwarmen in de 

magnetron, de patiënt drukt op 

het knopje en de verpleegkundige 

komt. Achter deze voorbeelden 

gaat een elektrische installatie 

schuil die onzichtbaar in de muren 

is weggewerkt. In dit beroep wordt 

het voor jou zichtbaar hoe deze 

installaties werken.

Elektricien

Facilitair
Zelf een bedrijf 
runnen? 

 Afdeling Economie en Ondernemen 

Op deze afdeling leer je onder andere om klanten te helpen, cadeautjes in te pakken,  
een winkel in te richten, af te rekenen met verschillende kassa’s en etalages te maken.  
Ook starten we een écht bedrijfje waar jij mag gaan verkopen! Niet alleen online in je 
webshop, maar ook tijdens ‘live-events’! Vind je het leuk om met mensen om te gaan, ben  
je creatief en wil je leren handelen? Kom gerust eens langs. Je bent van harte welkom! 

Raadsel
Een hamer en een spijker 

kosten samen € 1,10.  

De hamer is een euro 

duurder dan de spijker.  

Wat kost de hamer en wat 

kost de spijker?

Antwoord op p.53

medewerker
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Een prijs-
winnende 
afdeling 

 Afdeling Bouwen, Wonen en Interieur 

Meer weten?
bekijk dit filmpje

ONDERW
IJS

‘Hé, jij daar! Weet je dat wij als leer-
lingen de tofste afdeling hebben van 
de school? Bij ons kun je leren voor 
timmerkracht, meubelmaker, metselaar, 
stratenmaker, stoffeerder en nog 
veel meer. Het is super hier! In het 
tweede jaar leer je je oriënteren op de 
verschillende beroepen door met het 
vak bezig te zijn. Daarna kies je in klas 
3 welke richting je echt uit wilt. En niet 
te vergeten de stage in klas 4, waar je 
cijfers haalt voor school en, als je goed 
je best doet, kans maakt op een baan. 

We zijn ook supertrots op alle prijzen 
die we haalden in het verleden: wel 
meer dan vijfentwintig keer wonnen 
we een prijs. Dit komt mede door de 

enthousiaste docenten die er rondlopen, 
die geven echt goed les. Ook wij als 
leerlingen worden daardoor fanatiek, 
enthousiast en gedreven om hard en 
goed te werken. Als je vrij hebt, mag  
je gewoon naar de afdeling komen  
om lekker door te werken, er is  
altijd wel iemand die je wil helpen.  
Met regelmaat gaan we erop uit  
naar een bedrijf of komt iemand uit  
de praktijk wat vertellen. Nou, je snapt 
wel waarom ik voor deze afdeling 
gekozen heb, denk ik. De afdeling is 
echt van ons allemaal! Wij zijn er met 
z’n allen trots op!’
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 Afdeling Zorg en Welzijn Optimaal voor- 
bereid op mbo  
of havo

Zin in iets 
lekkers?

Ben je een fijnproever en zorgzaam? Kom dan naar 
de afdeling Zorg & Welzijn. De leerlingen van de 
derde en vierde klas van vmbo basis en kader zijn 
daar (bijna) dagelijks te vinden. Er wordt gewerkt 
achter de computer, maar ook in de praktijk.  
Wat heerlijk als je na een schooldag thuiskomt 
en je tegen je moeder kunt zeggen: ‘Ma, zal ik 
deze week een keer koken? Ik heb vandaag zoiets 
lekkers gemaakt!’ Ja, dit leer je bij ons: koken! 
Is dit alles? Nee hoor, er is nog véél meer te 
vertellen. Het vertelt alleen iets makkelijker als 
je het kunt zien. Daarom ontmoeten we je graag 
op de open dag om je een rondleiding te geven 
over deze prachtige afdeling met verschillende 
werkplekken. Natuurlijk hoort daar ook iets lekkers 
bij! Begin je al te likkebaarden? Welkom!

 Mavo 

Theorie én praktijk 
De mavo-opleiding op de Gomarus is hoofzakelijk 
een theoretische opleiding. Dit betekent dat je 
veel met je hoofd bezig bent. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet 
zitten. In afwisselende lessen krijg je naast de uitleg 
ook veel denk- en doe-opdrachten. Verder zijn er 
in klas 1 en 2 projectweken waar leerlingen ook 
andere vaardigheden (samenwerken/plannen/
computer) leren.

Vakken 
In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op 
het lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, 
wiskunde, Duits, biologie, aardrijkskunde, 
geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegings-
onderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en 
economie (klas 2). Aan het eind van klas 1 mogen 
de leerlingen al kiezen uit de volgende vier vakken: 
business, techniek, zorg & welzijn en tekenen. 
Aansprekende vakken waar leerlingen veel bezig 
zijn met praktijkopdrachten. Van deze vier vakken 
kiezen de leerlingen er twee uit. In klas 3 gaan we 
een meerdaagse reis maken naar het buitenland, 
dit noemen we de ‘werkweek’.  

Extra vak 
Leerlingen in klas 4 die wat meer in hun mars 
hebben, kunnen kiezen voor een extra vak. In klas 
4 doe je normaal gesproken in zes vakken examen, 
maar deze leerlingen doen in zeven vakken examen. 
De afgelopen jaren zijn er ook leerlingen geweest 
die examen deden in maar liefst acht vakken! 
Kortom, uitdaging genoeg.

ONDERW
IJS

Heb je onze afdeling al bezocht? Dan hopen 
we dat jullie het naar je zin hebben gehad. 
Jullie hebben een pakje met 4 cupcakes en 
versierspullen meegekregen. Deze cupcakes  
kan je thuis versieren.

Volg de volgende stappen:
1. Versier de cupcakes met de marsepein die 
je erbij hebt gekregen. Het thema voor de 
versiering is: Zorg & Welzijn.
2. Maak een foto van de 4 versierde cupcakes.
3. Schrijf je naam, klas en school op de foto.
4. Stuur de foto uiterlijk 14 december naar 
aeroza@gomarus.nl. Degene die de cupcakes 
het mooist en origineelst versierd heeft 
ontvangt een prijs.
5. Eet de cupcakes lekker op! Eet smakelijk!
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In het Engels 
Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende 
situatie; meneer Bouman haalde met een 
personen-busje aan het einde van de dag de 
leerlingen op van hun stageplaats. Er zaten 
al twee leerlingen van een eerder adres 
stilletjes en moe in de bus toen er nog twee 
bij kwamen. Tot grote verrassing van meneer 
Bouman begonnen de leerlingen ervaringen 
van de dag uit te wisselen IN HET ENGELS! 
Ze waren gewend hele dagen in het Engels 
te communiceren en dat ging onderling (een 
poosje) door. Aan het einde van de week was 
er zelfs een leerling die de Engelse stijl met die 
van het Nederlands door elkaar haalde. Ze zei 
namelijk:  ‘We zitten voor Bob  te wachten...’  
Een bewijs dat je een taal leert door jezelf erin 
onder te dompelen!

Je moet dus wel 
Duits of Engels 
praten en dat 
wordt een auto-
matisme. 

buitenlandstage

Gomarus gaat 
over grenzen

IN
TERNATIO

-

NALIS
ERIN

G

In de achterliggende jaren zijn we, als enige vmbo-school in Nederland, 
gestart met buitenlandstage in Duitsland en Engeland. Dit is een mooie 
gelegenheid om werkervaring én taligheid te bevorderen. Waar je tijdens een 
werkweek in het buitenland door een grote groep medeleerlingen omringd 
wordt, sta je er als stagiair bijna alleen voor. Je loopt meestal in duo’s stage, 
maar je kunt je qua taal niet altijd achter ‘de ander’ verschuilen.
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Havo 

Vind je het fijn om met andere leerlingen samen 
te leren? Heb je er behoefte aan dat de docent 
de lesstof samen met je doorneemt? Kun je goed 
leren, maar vind je inzicht wat moeilijker? Heb je 
interesse voor de leerstof? Dan is de havo wat  
voor jou. 

Als je bij ons op de havo komt, gaan we ervoor  
dat je na vijf jaar een diploma hebt. Je hebt de 
eerste drie jaar een vast pakket aan vakken.  
Denk aan een paar talen, wiskunde, geschiedenis, 
aardrijkskunde, biologie en nog wel een aantal 
vakken. Er is zeker ruimte voor praktische vakken, 
zoals bewegingsonderwijs, techniek en muziek. 
Als je de havo makkelijk aankunt én je houdt van 
techniek, dan kun je extra techniek krijgen: Havo-Xp 
noemen we dat. Ook in de derde klas zou je wat 
meer praktijk kunnen kiezen. 

En vanaf de vierde ga je dan een wat kleiner  
aantal vakken volgen. In het eerste jaar gaan we 
natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof 
en de aanpak. Daarna moet je het geleidelijk aan 
meer zelfstandig oppakken.

 Havo 

Mentor 
Leraren op de Gomarus hebben aandacht voor jou en willen je 
graag helpen. Elke klas heeft een mentor. Deze leraar/lerares 
wordt het aanspreekpunt voor jou. Hij/zij zorgt ervoor dat er 
een goede sfeer is in de klas. Met de mentor kun je ook vragen 
en zorgen bespreken. De mentor kan ook contact leggen met 
je ouder(s)/verzorger(s). Deze meneer of mevrouw ontmoet 
jij tijdens de kennismakingsmiddag, op de eerste lesdag en 
daarna elke week meerdere keren. Als het nodig is, kan de 
mentor ook met je afspreken dat je tijdens een mentoruur 
of op een ander moment op school huiswerk komt maken. 
Eventueel kunnen leerlingen uit hogere leerjaren bijles geven 
voor bepaalde vakken.

Veel begeleiding
voor een fijne tijd

31Go For Us   2022-2023 30

ONDERW
IJS

LEERLING
EN

- 

ZO
RG

Leerlingenzorg 
Er zijn nog meer manieren om begeleid te worden: 
• Er is dyslexiebegeleiding als je lezen en/of spelling  

lastig vindt.
• Om de gymlessen leuker te maken voor je is er motorische 

remedial teaching. 
• Begeleiding bij huiswerk is mogelijk door Lector voor als 

het thuis huiswerk maken te ingewikkeld is.
• Er zijn succestrainingen tegen faalangst en sociale 

vaardigheidstrainingen als je gemakkelijker contact wilt 
leggen met anderen.

• Er zijn nog meer vormen van ondersteuning, naast of in 
plaats van de gewone lessen: de satellietklas (s-klas), 
integratieklas (i-klas) en trajectklas (t-klas). Deze 
begeleiding is bedoeld om meer rust en structuur te krijgen 
tijdens je schooldagen. Daar zijn naast de mentor ook 
coaches en assistentes om je te helpen.

• Ook als je een lichamelijke beperking hebt, willen we je 
graag verder helpen.

 We willen ons graag inspannen voor jou,  
 zodat je een fijne tijd hebt op de Gomarus! 

Klaar voor de start 
Voor beide locaties is het ook mogelijk om in de laatste week van de zomervakantie de training ‘Klaar voor de start’ te volgen. De aanmeldingen daarvoor gaan via 

www.desovaspecialist.nl.

  Mentoraat  

 Leerlingenzorg 



Havo-Xp
Houd je van lekker bezig zijn? Vind je leuk om aan de slag  
te gaan met je handen? Wil je praktisch bezig zijn én een 
goede theoretische opleiding volgen? Dan past Havo-Xp 
goed bij jou! We willen je daar graag iets meer over vertellen. 
 
Voor wie?
De afgelopen tijd merkten we dat leerlingen op de havo graag 
wat meer deden dan alleen maar leren en theoretische vakken 
volgen. Bovendien hoorden we dat nogal wat leerlingen graag 
iets met techniek doen. Daarom zijn we op de Gomarus de 
Havo-Xp gestart. 

Extra techniek
Bij Havo-Xp krijg je de eerste drie jaar van de havo iedere 
week twee uur extra techniek. In die lessen doe je iets anders 
dan in de gewone technieklessen.

Inderdaad, die heb je ook nog. Dus totaal 4 uur techniek per 
week in de eerste twee leerjaren van de havo. Om er voor te 
zorgen dat je niet ook nog eens veel langer op school bent, 
vallen de urentechniek van Havo-Xp gelijk met een ander vak.  
Dat betekent wel iets inhalen op een ander moment… Je zult 
dus goed zelfstandig moeten kunnen werken. 

Dit gaan we doen
Wat ga je zoal doen? Je leert tekenen met een programma.  
Je ontwerpt een werkstuk en gaat dat vervolgens maken.  
Je werkt met machines. Je bedenkt en maakt slimme op-
lossingen voor de uitdagingen van de toekomst, bijvoorbeeld: 
hoe je een huis duurzamer maakt. En nog veel meer! 

Dus houd je van doen én leren? Dan is Havo-Xp echt 
iets voor jou.

Even heel 
wat anders

 Havo Xperience 

3332

 Meer over 
 Techniek op de havo 



Shakespeare
Gorinchem

Ben jij iemand die makkelijk leert en vaak eerder klaar bent dan je klasgenoten? 
Of ben je iemand die houdt van onderzoeken en je ergens helemaal in verdiepen? 

Wie ben je? Wat zijn jouw belangrijkste waarden? Hoe beïnvloeden jouw waarden jouw keuzes? 
En ben jij je bewust van de invloed van jouw gedachten op jouw handelen? Hoe communiceer jij? 
Hoe luister jij? Wat wil je graag in je leven bereiken? En wie wil je zijn voor de ander? 

Zomaar wat vragen die gaan over persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de lessen ga jij jezelf nog 
beter leren kennen. Je gaat ontdekken waar jouw kracht zit en je gaat ontdekken waar je invloed 
op hebt. Ook ga je nieuwe inzichten krijgen die jou uiteindelijk helpen om bewuster te leven.  

Iets laten bewegen met behulp van elektriciteit; motoren, schakelaars, sensors, animaties, 
computerprogramma’s en robots.

Een literair verhaal veranderen in een gaaf hoorspel, een echt script schrijven en het opnemen 
hiervan.

Wil je goed leren presenteren en debatteren? Tijdens dit project leer je in zes weken alles over 
debatteren. De winnaars van de klas kunnen meedoen aan de Nederlandse debatwedstrijd. 
Leerlingen van de debatclub uit de bovenbouw helpen bij dit project en laten zien hoe leuk het is 
om voor een groep te staan.

Een uitdagende, landelijke wedstrijd om een technische oplossing te bedenken en te bouwen 
voor een actueel probleem. De winnaars mogen dit presenteren in het Militair Museum in Soest.

   Hoorspel   

   First Lego  
   League  

   Debatteren  

   Eureka Cup  

Zoek jij extra 
uitdaging?

  Shakespeare Gorinchem  

Portfolio
Omdat je vaak in groepjes aan een project werkt 
en er dan allerlei vaardigheden van jou worden 
gevraagd, werken we met een portfolio. Daarin 
schrijf je op met wie je samenwerkt en wat je die 
les hebt gedaan. Wat ging er goed, wat niet?  
Hoe heb je dit opgelost? Ook kun je werken aan 
een persoonlijke leervraag en executieve functies, 
zodat je ergens beter in kunt worden waar je eerst 
niet goed in was. De projectdocent en de hb-coach 
kunnen jou hierbij helpen.

Hierbij een greep uit de projecten waar je D.V. de komende jaren aan gaat werken: 

Persoonlijke
ontwikkeling

ONDERW
IJS

SHAKESPEARE - 

PROJE
CTEN

Dan hebben wij goed bericht voor je! Wij hebben op 
de Gomarus een ontzettend leuke afdeling, waar 
je naast de gewone lessen allerlei dingen bedenkt 
en maakt. Onze afdeling is vernoemd naar de 
Engelsman ‘Shakespeare’. Zoek je uit wie dat was?

Een vaste groep docenten gaat de uitdaging aan 
om leuke, uitdagende projecten te maken waar je 
een vast dagdeel in de week aan kunt werken.
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Drone-Cup 

De leerlingen worden uitgedaagd om mee te doen met een Drone-Cup (Drone-Race). De obstakels 

die voor de Drone-Cup nodig zijn, worden in een paar lessen door de leerlingen zelf gebouwd 

volgens de wedstrijdregels. Zij doen dit door zelf te Ontwerpen en te Bouwen. De leerlingen 

gaan zich ook verdiepen (Oriëntatie en Onderzoek) in de wereld van drones: de regels, de kosten, 

voorwaarden en vliegbewijzen die belangrijk zijn bij het drone-vliegen. De resultaten worden 

gepresenteerd. Verder zijn de taken in de teams verdeeld, o.a. de Pilot, de Timer, de Crew, de 

Buildmaster en de Technician. De finale van de Drone-Cup wordt gehouden in de sportzaal.

Aanmelden Gaat het bij jou kriebelen en heb jij zin om mee te doen? 

Je ouders moeten dan een vakje aankruisen op  

het aanmeldingsformulier van de Gomarus.  

De Shakespeare-coördinator (meneer Verrips) neemt 

dan contact op om te beoordelen of jij in deze klas past.

Coaches aan ’t woord  
Soms loopt het op school niet zo goed als jij zou willen. Misschien vind je het wel 
lastig om te studeren, stel je hoge eisen aan jezelf of vind je het moeilijk om met 
klasgenoten samen te werken: alleen werkt toch veel sneller?! Op school hebben 
we meerbegaafdheidscoaches. Deze coaches hebben regelmatig overleg met de 
mentoren. De mentor kent jou vaak het beste op school. Samen met de mentor 
bespreken wij, als meerbegaafdheidscoaches, welke dingen lastig kunnen zijn voor 
jou of welke dingen al heel goed gaan. In eerste instantie denken we mee met de 
mentor. Misschien nodigen we je ook wel een keer uit voor een gesprekje.

Mevrouw Wiersma (Gorinchem) en mevrouw Hoogenboom 
(Zaltbommel)
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Genoeg keuze 
op Gomarus

Raadsel
Stel je voor: Je hebt een grote emmer van 
5 liter en een kleine emmer van 3 liter.  
Je wilt precies 4 liter water hebben in  
de grote emmer. Hoe doe je dat?
Antwoord op p.53

Havo/vwo+ 
Zaltbommel 
Op de nieuwe locatie in Zaltbommel is ook een mooi 
programma opgezet voor leerlingen die extra uitdaging 
kunnen gebruiken. Zodra de start van het schooljaar tot 
de herfstvakantie achter de rug is, komt er ruimte voor 
extra uitdaging. Kun je de normale lessen makkelijk 
aan? Lijkt het je leuk om ergens helemaal voor te 
gaan? Dan kun je kiezen uit een cursus Spaans of een 
cursus Engels. Beiden leveren je een certificaat op. 
Ben je creatief? Schrijf je dan in voor de ateliergroep 
en maak de mooiste kunstwerken vanuit het nieuwe 
atelier in Zaltbommel. Daarnaast kun je ook een project 
kiezen uit een van de vele mooie verrijkingsprojecten 
van Bureau Talent. De projecten van Bureau Talent 
bestrijken onderwerpen uit alfa-, bèta-, gamma- en 
deltavakken: van Chinese Cultuur en Sterrenkunde tot 
Ondernemen en Beweging van de Mens. Er is vast wel 
iets voor jou bij! Hier kun je zelfstandig elf weken aan 
werken. Je wordt geholpen door de hb-coach mevrouw 
Hoogenboom - Stuij als je vragen hebt en je krijgt ook 
ruimte, tijd, materialen en begeleiding aangeboden. 
Meer informatie? qr-code: www.gomarus.nl/___ontdek_
jouw_ nieuwe_school/onderwijsaanbod/havo/vwo_ of 
scan de code:

 Vwo 

Vwo 

Ben je kritisch? Ben je nieuwsgierig? Wil je graag 

weten waarom en hoe de dingen gebeuren?  

Dat zijn dingen die passen bij een vwo-leerling.  

Op de Gomarus willen we je helpen om dieper na te 

denken en je verder te ontwikkelen. Als je bij ons op 

het vwo komt, bereiden we je in zes jaar voor op het 

wetenschappelijk onderwijs. Die zes jaar is natuurlijk 

een heel eind. Laten we daarom eerst maar eens in 

de eerste klas starten. Maar wel met het doel om na 

je vwo verder te kunnen gaan met onderzoeken of 

verder studeren. Leerlingen op het vwo hebben veel 

inzicht, naast het nodige doorzettingsvermogen. 

Een aantal vwo-leerlingen heeft behoefte aan iets 

extra’s. De Gomarus biedt dat aan in de vorm van 

Shakespeare-onderwijs in Gorinchem en havo/vwo+ 

in Zaltbommel.

Screening CBO 

Zit je in de brugklas van het vwo, dan doet jouw klas na een  

paar weken mee met een groepsscreening van het CBO (Centrum  

voor Begaafdheidsonderzoek). Deze screening is erop gericht om jou,  

je ouders en docenten meer inzicht te geven in wat jouw capaciteiten  

en talenten zijn en welke dingen lastig voor je zijn. Zo kunnen we kijken  

of het lesaanbod bij je aansluit en proberen we eventuele problemen  

te voorkomen. 
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‘Mijn klas is echt

leuk en gezellig!’

Elize van Gammeren 

Klas 2, Zaltbommel

‘Het huiswerk is best te 
doen, behalve als je niet 
op tijd begint. (Heb ik al 

ervaring mee...).’
Chris de Groot

Klas 2, Gorinchem

‘Ik vond de eerste 
schooldag heel leuk. 
We hebben kennis-
gemaakt door een  

spel te doen.’ 
Thomas Crum

Klas 2, Gorinchem

Welkom bij 
ons op school!

‘Ik heb een hele leuke en 
zorgzame klas. Sommige 
klasgenoten zijn echt heel 

grappig en dat maakt dat er 
een hele fijne sfeer  

in de klas komt.’
Gideon Bos, Klas 2, 

Gorinchem

‘Ik kom elke ochtend naar 
school met een gewone fiets. 
Als je eenmaal aan het kletsen 

bent gaat de tijd zo voorbij.’
Anne-Marit Korevaar

Klas 2, Gorinchem

‘Het is spannend aan het begin, maar na één 

week voel je je hier al thuis. Je moet voor de 

Gomarus kiezen omdat het gewoon een leuke 

school is en er leuke leraren en leraressen  

op zitten. Mijn tip is voor jullie dat je jezelf  

moet zijn in alles, wat er ook gebeurt.’  

Groet, Willemijn de Bruijn  

Klas 2, Gorinchem

‘De eerste dag op school vond ik best wel spannend. Daarna, 
toen ik mijn klas beter leerde kennen, ging ik me echt thuis 

voelen op deze school. Ik zit in een hele leuke klas met leuke 
mensen erin. Het huiswerk is heel goed te doen en je wordt 

geholpen als je iets niet snapt. Ik ga op de fiets naar school en 
ik fiets samen met een vriendin. Dus dat is wel heel gezellig.  
Je zou echt voor de Gomarus moeten kiezen, want het is een 
hele leuke, gezellige school en je voelt je er direct thuis. Ik ben 
echt blij dat ik voor deze school gekozen heb.Een tip van mij 

voor als je naar de eerste klas gaat: wees gewoon jezelf!’
Sanne Keijneman, Klas 2, Zaltbommel
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‘De eerste schooldag vond ik heel leuk, maar ook  
wel spannend. Mijn klas is echt de leukste van de  

hele school. Ik heb leuke meiden en jongens in de klas.  
Bijna iedere dag heb ik wel huiswerk. Ik ben wel blij  
als ik het een keer niet heb. Ik ga met de fiets naar 

school. Ik probeer altijd met iemand mee te fietsen.  
Alleen fietsen is echt super saai! De Gomarus is  

een overzichtelijke school met super leuke leraren.  
Mijn tips voor jou is: blijf jezelf op school.’ 

Debora Boer, Klas 2, Gorinchem

ERVARIN
GEN



Interview
 met meneer M. van Erkel, 

docent wiskunde

Wat is uw grootste blunder  
als docent?   
Dat ik een keer een paar minuten voor het eerste 
lesuur erachter kwam dat ik die dag mijn haar niet 
gedaan had. Ik heb het toen snel met wat water 
geprobeerd goed te maken, maar ik heb er die 
 dag wel een beetje als een vogelverschrikker  
bij gelopen.

Is er iets dat u leerlingen  
graag zou willen leren, maar  
zelf niet kunt?   
Ik kan de leerlingen niet genoeg leren hoe fijn het 
leven met de Heere is. Hij zorgt elke dag voor  
ons en wil ons helpen als we daarom vragen.
We kunnen Hem daar niet genoeg voor danken.

Heeft u een tip voor 
eersteklassers?  
Geniet van de tijd die je op school bent, wees lief 
voor je medeleerlingen en voor jezelf. En stress niet 
te veel, je best doen is echt genoeg!

Wat is er zo leuk aan leraar zijn? 
Het leuke aan leraar zijn, is dat je elke dag om 
mag gaan met heel veel verschillende leerlingen. 
Iedereen vertelt zijn eigen verhaal en maakt weer 
wat anders mee, dus geen dag is hetzelfde.

Waarom koos u voor  
de Gomarus? 
Toen ik begon aan de lerarenopleiding kreeg ik de 
Gomarus in Gorinchem toegewezen. Daar had ik 
geen keuze in. Toen de vestiging in Zaltbommel 
erbij kwam, ben ik overgestapt, omdat ik het kleine 
van de locatie prettig vind. Ik moet elke dag wel wat 
verder rijden met de auto, maar zolang ik het zo 
goed naar mijn zin heb, blijf ik er werken.

Wat voor leerling was u zelf  
op school? 
Uiteraard een hele lieve :). In de klas maakte ik vaak 
grappen, en soms vonden de docenten die leuk, 
dan was het goed. Sommige docenten vonden ze 
niet zo leuk, dan kreeg ik er helaas wel straf voor. 
Verder vond ik het altijd vooral erg leuk om naar 
school te gaan, om gezelligheid te hebben met 
medeleerlingen en met docenten.

Wat maakt u trots op  
de Gomarus? 
De leerlingen en collega’s die ik heb. Ik vind het 
mooi dat we een school hebben waar je goed kunt 
leren en tegelijkertijd gezelligheid kunt hebben. 

Wat hebt u van uw  
leerlingen geleerd? 
Van mijn leerlingen leer ik om positief te blijven, 
ook als de dingen een beetje tegen zitten. 

‘In de klas 
maakte ik vaak grappen, en 
soms vonden de docenten 
die leuk, dan 
was het goed..’
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Introductiedagen 
De eerste lesweek staat in het teken van introductie. Er worden verschillende 
activiteiten gedaan in en buiten de school. Het mooie hiervan is dat de klas-
genoten na één week al goed weten wie hun mentor is, bij wie ze in de klas 
zitten en waar ze op school moeten zijn als er vragen of problemen zijn. 
Daarnaast heeft de mentor zijn of haar klas al behoorlijk leren kennen, zodat  
de begeleiding optimaal vorm kan krijgen.

Mediatheek 
De mediatheek is een ruimte om rustig boeken en tijdschriften te lezen en 
te bekijken. Je vindt er boeken en tijdschriften die je kunt gebruiken voor het 
maken van werkstukken en andere schoolopdrachten. Voor de literatuurlijsten 
van de diverse talen vind je er literaire werken en achtergrondliteratuur. 
Ter ondersteuning van de vakken zijn er boeken over de talen, godsdienst, 
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, filosofie, ICT, wis-, natuur- en 
scheikunde, biologie, techniek, leerlingenzorg, opvoeding en onderwijs.

Stage 
Misschien heb je de vraag ‘Wat  
wil je later worden?’ al gekregen. 
Alsof je dat op deze leeftijd 
al moet weten. Tijdens je 
schoolloopbaan krijg je de 
kans om meeloopdagen in 
bedrijven of instellingen te doen. 
Meeloopdagen doe je in klas 2. 
In klas 3 mag je zelfs een week 
(mavo en havo) of meerdere 
weken (basis en kader) ervaring 
opdoen in het bedrijfsleven.  
Dit noemen we stage lopen.  
Stage lopen doe je in een richting 
die jij interessant vindt. Tijdens de 

stage kun je goed ontdekken of je 
in deze richting wilt gaan werken 
en kun je dus je vervolgstudie 
hierop uitzoeken. Leerlingen van 
basis en kader lopen óók in klas 4 
nog stage.

Als je mavo gaat doen, krijg je 
zelfs de kans om in het buitenland 
(Duitsland of Engeland) stage 
te lopen. Leerlingen van havo 
en vwo lopen geen stage, maar 
krijgen door meeloopdagen de 
kans om zich te oriënteren op 
een studierichting. Stage lopen 
is een prachtige manier van leren 

en ervaring opdoen zonder in 
de schoolbanken te zitten. Mooi 
toch? Stage is leuk en leerzaam!

Op weg naar school 
De leerlingen van de Gomarus komen uit een 
uitgestrekt gebied. De meesten komen met de 
fiets naar school. Sommigen maken gebruik 
van het openbaar vervoer. Sinds de komst van 
de nieuwbouw in Zaltbommel wordt er veel 
minder gebruikgemaakt van het schoolvervoer. 
Er rijden echter nog steeds bussen vanuit de 
Bommelerwaard, Waardenburg en Geldermalsen  
en omgeving. Deze bussen zijn openbaar vervoer  
en worden door Arriva georganiseerd. Met Arriva zijn 
afspraken gemaakt, zodat de dienstregeling en de 
inzet van bussen zoveel mogelijk zijn aangepast aan 
de schooltijden. Op dit moment zijn de kosten voor 
het nieuwe schooljaar nog niet bekend.  

Tussenuren 
In de school zijn studieruimtes ingericht waar 
leerlingen hun huiswerk kunnen maken of leren.  
In de mediatheek kun je (onder toezicht) 

gebruikmaken van computers. In de aula kun  
je tafeltennissen en tafelvoetballen; ook is er  
een pooltafel. 

Verkeersweek 
Tijdens de mentorles hebben we veel aandacht  
voor verkeersveiligheid. Klas 1 en 2 krijgen zelfs  
een verkeersveiligheidsweek. Er komt een vracht-
wagen op school, je leert wat een dode hoek is en 
we hebben ook allerlei behendigheidsspellen op  
het plein. Zo leer je nog fietsen, terwijl jij denkt  
dat je dat allang kunt. Ook leren we bij techniek  
hoe we een band plakken of een ketting er weer  
op zetten.
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‘Ik heb geleerd om 
voor mezelf op te 
komen en ook om 
voor mijn geloof uit 
te komen op mijn 
vervolgopleiding.’

Oud-leerling

Wanneer zat je op de Gomarus 
en wat doe je nu? 
In 2015 ging ik voor het eerst naar de 
Gomarus en in 2019 haalde ik mijn mavo 
diploma. Inmiddels zit ik in het vierde jaar 
van de opleiding Mediavormgeving, op het 
Da Vinci College in Dordrecht. 

Wat is je leukste herinnering 
aan de Gomarus? 
De herinnering aan de Gomarus die me 
altijd bijblijft, is dat ik elke pauze met 
vriendinnen door de gangen liep en dat 
we nooit uitgepraat waren. 

Welke vakken vond je het leukst 
op de Gomarus?  
Mijn favoriete vakken waren Engels en gym. 
Engels, omdat ik daar goed in was. Gym, 
omdat ik daar lekker actief bezig kon zijn, 
in plaats van op een stoel achter een tafeltje 
te zitten.

Wat is belangrijkste dat je hebt 
geleerd op de Gomarus? 
De Gomarus vond ik een hele fijne plek. 
Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen en 
ook om voor mijn geloof uit te komen op mijn 
vervolgopleiding.

Wat betekent het voor je dat de 
Gomarus een reformatorische 
school is?  
Eerst vond ik het maar niks, want er werd 
soms best op je neer gekeken als je als 
‘refo’ langs fietste. Maar achteraf ben 
ik heel dankbaar dat de Gomarus een 
reformatorische school is. De meeste 
leerlingen in de eerste klas zijn er nog niet 
klaar voor om voor hun geloof uit te komen. 
Ik vind het als twintigjarige nog steeds lastig. 
Daarom is het heel goed geweest voor mij om 
eerst op een reformatorische school te zitten.

Wat zijn je toekomstplannen?  
Na mijn diploma Mediavormgeving wil ik gaan 
werken. Ik vind het belangrijk om te werken 
in een omgeving waar het normaal is om te 
bidden en te lezen uit de Bijbel. Daarnaast 
hoop ik te trouwen met mijn vriend en als  
God het ons geeft een gezinnetje te starten.

Welke tips heb je voor  
nieuwe eersteklassers?  
Wees dankbaar dat de Gomarus er nog mag 
zijn als reformatorische school. Hierna ga je 
misschien wel net als ik naar een openbare 
school. Dan is het niet altijd even makkelijk 
om voor je geloof uit te komen.

Ik ben Marlinde Verboom, 20 jaar. 
Ik heb de mavo gedaan op de 

Gomarus in Gorinchem.
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Zaltbommel 
Wat is het onderwijsaanbod in Zaltbommel?

 vmbo b/k 
leerjaar 1 en 2  (incl. lwoo) (Beroepenschool)

 mavo 
leerjaar 1 t/m 4 (incl. examens)

 havo/vwo 
leerjaar 1, 2 en 3 

Uiteraard zullen wij zorg dragen voor een naadloze 
aansluiting als de leerlingen overgaan naar de 
bovenbouw van vmbo en havo/vwo in Gorinchem.

Gorinchem  
Op het hoofdgebouw van onze school zitten 
de leerlingen van regio Gorinchem. Ook zit 
daar bovenbouw havo/vwo en vmbo-bk klas 
3 en 4 van beide regio’s. Het hoofdgebouw 
staat aan Hoefslag 11 te Gorinchem. Hier 
zijn klaslokalen voor practicums van biologie, 
natuur-/scheikunde en drie grote gymzalen. 
Ook zijn er een aantal praktijklokalen voor de 
vmbo-afdelingen en de Beroepenschool.

Onze 2 locaties
Welke leerlingen gaan naar Gorinchem en welke leerlingen gaan naar Zaltbommel?
We schrijven niet voor bij welke vestiging jij moet worden ingeschreven. Wel hebben 
we hieronder een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan 
Gorinchem zijn gekoppeld en welke plaatsen aan Zaltbommel zijn gekoppeld.

LOCATIE
 

VERDELIN
G

Vmbo basis
en lwoo

Beroepenschool

Beroepenschool

BW&I

BW&I

BW&I

BW&I

E&O

E&O

E&O

E&O

Z&W

Z&W

Z&W

Z&W

Vmbo kader

Beroepenschool

Beroepenschool

Mavo en
mavo+

1

2

3

4

Havo

1

2

3

4

5

Vwo en
vwo+

1

2

3

4

5

6 De opleidingen in 
paars worden op beide 
locaties gegeven.

De opleidingen in 
blauw worden alleen in 
Gorinchem gegeven.

GORINCHEM

ZALTBOMMEL
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Indeling opleidingen

   Zaltbommel   

   Gorinchem   



Oud-leerling

Wanneer zat u op de Gomarus? 
In september 2013 startte ik mijn periode op 
de Gomarus. Toentertijd zat ik op vmbo-gt wat 
tegenwoordig mavo is. In juli 2017 ontving ik 
mijn diploma en verliet ik de Gomarus. 

Wat hebt u daarna gedaan? 
Vanuit mijn jaar vertrokken veel leerlingen 
naar het Hoornbeeck in Amersfoort, om daar 
verder te studeren. Zelf koos ik hier ook voor, 
ik ben de opleiding Onderwijsassistente – 
niveau 4 gaan volgen. Deze opleiding duurde 
drie jaar en heb ik in 2020 afgerond.  

Warme herinneringen aan 
de Gomarus? 
Het examenjaar heb ik als onwijs gaaf 
ervaren! En nee, niet omdat dit het laatste jaar 
was :), maar puur omdat je als klas hechter 
werd, en ook met de docenten werd de band 
hechter. Je kende elkaar na drie jaar les 
inmiddels zo goed, wat ervoor zorgde dat je 
vaak leuke en toffe gesprekken had. Je band 
met een docent wordt vaak anders dan het in 
het begin is. 

Welke vakken vond u het leukst 
op de Gomarus? 
Ik heb onwijs genoten van muziek. Dit was 
een van mijn examenvakken en doordat we 
met een klein groepje examenkandidaten 
waren, was het altijd extra leuk. We hadden 

echt tijd voor iedereen en met elkaar konden 
we hele gave muziekstukken oefenen en 
neerzetten. Het eindconcert in het kleine 
kerkje is een herinnering die ik nooit meer  
zal vergeten! 

Hebt u nu nog contact met 
leerlingen en docenten van 
de Gomarus? 
Inmiddels werk ik zelf ook op de Gomarus:) 
Dus contact met de docenten is er zeker! 
Met een aantal leerlingen was ik ook goed 
bevriend, een paar daarvan zijn ook echt 
goede vriendinnen gebleven en anderen 
spreek ik nu toch minder of niet meer.  
Dit gaat eigenlijk vanzelf zo, omdat je  
vaak na de middelbare school nog verder 
studeert en weer andere mensen leert kennen. 
Daarnaast komt iedereen uit verschillende 
woonplaatsen, wat ervoor  
zorgt dat je elkaar na de middelbare school 
niet meer zoveel ziet als op school.

Heeft het feit dat de Gomarus 
een reformatorische school is 
meerwaarde voor u? 
Ik heb mijn tijd hier op het Gomarus als 
prettig ervaren, mede doordat we hier een 
christelijk beleid hebben en je samen met 
anderen christenen op een school zit. Dit 
voelde heel prettig en was vooral belangrijk 
als puber, omdat je elkaar dan beter begrijpt 

Ik ben mevrouw H. van Zessen, Onderwijs 
Assistent op de Gomarus. Zelf heb ik de mavo 

gedaan op de Gomarus in Gorinchem.

en aanvoelt. De veilige setting vond ik dus 
erg fijn. Daarnaast vind ik het fijn dat ik op 
een christelijke school heb gezeten, omdat 
vooral in je pubertijd je echt zoekende 
kan zijn naar wat je wilt en wat je visie op 
bepaalde dingen in het leven is, zoals het 
geloof.  Opgroeien met de Bijbel is belangrijk. 
De Bijbel kwam dagelijks weer terug op 
school in dagopeningen, gesprekken en 
godsdienstlessen. Dit was voor mij echt  
een meerwaarde.

Hoe bent u gekomen waar u  
nu bent? 
Toen ik op de Gomarus zat en na moest 
denken over een vervolgstudie was mijn idee 
dat ik op een basisschool zou gaan werken. 
Eerst wilde ik voor onderwijsassistente  
gaan leren en daarna de pabo volgen. 
Later bleek dat ik toch te weinig uitdaging  
had op een basisschool en dat de pubers  
mij meer aantrokken. Op de Gomarus werd  
er een assistent gezocht in de trajectklas en 
hier heb ik op gereageerd en gesolliciteerd.  
Nu ik hier werk, ben ik nog verder gaan 
studeren aan de Driestar, Ik volg op dit 
moment de AD-PEP niveau 5 opleiding.  
Ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb,  
want zo kan ik mijn kennis in dit werkveld  
nog meer verbreden.

Welke tip heeft u voor nieuwe eersteklassers?
Wees jezelf, en geniet van de tijd op het Gomarus! Je kunt als middelbare scholier vaak  

het idee hebben dat je beter en meer moet zijn dan een ander en dat je niet snel leuk 
genoeg bent, maar dit is echt niet nodig. Wees lekker jezelf, en geniet zo enorm van  

deze tijd! Voor je het weet ben je aan het werk en wordt alles nog een stuk serieuzer dan 
 jij het wellicht nu al vindt :)! Als ik terugkijk, vind ik echt dat ik soms te weinig genoten  

heb van mijn middelbare school en mbo-periode. En meestal zie je dit pas achteraf,  
want ik wilde het ook niet geloven als mensen zeiden dat je genoeg moest genieten  

van je periode op de middelbare school en het mbo!

51Go For Us   2022-2023 50

OUD-L
EERLIN

G 

VERTELT



Doe jij  
volgend

jaar mee?

Serieus Leuk

samen  
talent 

ontwikkelen
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Contact 
Goede communicatie tussen ouders en school 
is van groot belang voor het welbevinden en de 
leerprestaties van de leerlingen. Verder willen we 
de achterban, bijvoorbeeld kerken en basisscholen, 
inlichten en ons presenteren aan nieuwe gezinnen. 
Tijdens het schooljaar worden ouders en anderen 
op verschillende manieren op de hoogte gehouden 
van het schoolleven op de Gomarus.

Website 
Onze website heeft voor leerlingen en ouders 
een apart leerlingen- en ouderportaal. Via de 
site kunnen de cijfers en het huiswerk worden 
geraadpleegd, zodra de docent deze heeft 
ingevoerd. Zo is direct te zien hoe de leerling 
ervoor staat. Verder kunnen roosters worden 
geraadpleegd en zijn documenten van vakken  
te downloaden. Ten slotte zijn er mededelingen  
over het schoolgebeuren te lezen en ook 
bijvoorbeeld de dagelijkse roosterwijzigingen. 
Leerlingen kunnen altijd op school gebruikmaken 
van de computers in de mediatheek om te werken 
of om internet te gebruiken.

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt zes à zeven keer per 
schooljaar. Hierin informeren wij over actuele  
zaken die het onderwijs en de school betreffen.  
De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk per e-mail 
verstuurd.

Ouderavonden 
Aan het begin van het jaar wordt een avond 
georganiseerd voor de ouders van de eerste-
klassers; op deze manier leren zij de school  
en de mentor beter kennen. Na het kerst-  
en paasrapport worden er contactavonden 
gehouden met de zogenaamde ‘tienminuten-
gesprekken’. Door het decanaat worden 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd  
over studie- en beroepskeuze. 

Plaatsing 
Het is ons streven om leerlingen zo op te leiden  
dat ze met een diploma de school kunnen verlaten.  
Het is daarom belangrijk om hen zo snel mogelijk  
op het goede niveau te plaatsen, waar ze hun  

talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.  
Het advies van de basisschool voor klas 1 is van 
groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten 
de leerlingen kennen en goede instrumenten in huis 
hebben om een advies te geven. Alle ouders en 
leerlingen die achter de identiteit van onze school 
staan, zijn hartelijk welkom.

Financiën 
Uw kind hoeft de schoolboeken niet zelf aan te 
schaffen. We berekenen voor u een aantal zaken  
die daar niet onder vallen. Hierbij moet u denken aan de 
kosten voor gymkleding, eigen agenda, rekenmachine, 
werkmaterialen voor tekenen enz. 

Aanmelden,  
hoe werkt dat? 
De aanmelding bij de Gomarus gebeurtdoor de ouders. 
Dit gaat in principe via het aanmeldingsformulier dat 
u vindt op onze website. Mocht u alsnog een papieren 
aanmeldingsformulier willen ontvangen, neem dan 
contact op met de administratie van onze school.

Adresgegevens
Postadres: Postbus 425 – 4200 AK Gorinchem
Bezoekadres Gorinchem: Hoefslag 11 – 4205 NK  
Tel. 0183-610361
Bezoekadres Zaltbommel: Oude Bosscheweg 4 –  
5301 LA Zaltbommel 
Tel. 0183-730670

Web: www.gomarus.nl
E-mail: info@gomarus.nl

Wat kunt u 
verwachten?

Antwoorden raadsels 

Antwoord p. 21: De hamer kost € 1,05 en de spijker 

€ 0,05. Antwoord p. 37: Vul de kleine emmer tot de 

rand en giet hem leeg in de grote emmer. Vul de 

kleine emmer nog een keer en giet water in de grote 

emmer tot die vol is. Nu houd je 1 liter water over in 

de kleine emmer. Gooi de grote emmer leeg. De liter 

water uit de kleine emmer gooi je in de grote emmer. 

Gooi vervolgens een volle emmer van 3 liter in de 

grote emmer en je hebt 4 liter.
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KOM JE OOK?
OPEN DAG

Gorinchem

Zaterdag 21 januari 2023

10:00 - 12:30 uur

Zaltbommel

Zaterdag 21 januari 2023

10:00 - 12:30 uur

  Scan de code om aan te melden  



Bezoekadres Gorinchem
Hoefslag 11, 4205 NK Gorinchem
T 0183-610361

Bezoekadres Zaltbommel
Oude Bosscheweg 4, 5301 LA Zaltbommel
T 0183-730670

Postadres
Postbus 425, 4200 AK Gorinchem
W www.gomarus.nl, E info@gomarus.nl

‘Waarom je voor de Gomarus moet 
kiezen? Het is een christelijke 
school met een voetbalkooi.’

Marien de Jong  
Klas 2, Gorinchem

‘Voor iedereen is er op de Gomarus wel 

een leuk vak waar hij of zij goed in is.’

Marilène Kornet

Klas 2, Gorinchem

‘Het huiswerk valt echt mee. 
Ze starten rustig op, zodat je 

aan je huiswerk kunt wennen. 
Langzamerhand bouwen ze 
het op. Wees niet bang voor 

het huiswerk, als je het moeilijk 
vindt, kun je hulp vragen!’ 

Anne-Lise den Bok
Klas 2, Zaltbommel

K
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