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Handboek soldaat
voor nieuwe leerlingen
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WAT MOET JE AANSCHAFFEN?

Hartelijk welkom
op onze school

Als docenten hopen we dat je het op onze
school naar je zin krijgt en dat je snel de weg
weet te vinden in het schoolgebouw.
Speciaal voor jullie is dit zakboek geschreven.
Je vindt hierin allerlei zaken die het schoolgebeuren aangaan.
Het is belangrijk om dit zakboek goed door te
lezen. Laat het ook aan je ouder(s)/verzorger(s) lezen.
Houd dit boekje de eerste schoolweken bij de
hand. Als je iets niet weet, kun je het
opzoeken.
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"HET MOOISTE
UITZICHT
KOMT NA DE
ZWAARSTE KLIM!"
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Waarom Gomarus

'Pa, ik heb zo’n zin om naar de Gomarus te gaan! Het lijkt me zo leuk daar.
En heel vaak een andere leraar... dat 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.'
'Het zal niet altijd meevallen, jongen. Elke dag op de fiets en dat in weer
en wind. Maar je zult inderdaad wel veel nieuwe dingen meemaken. 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 Éfeze 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 dat vader een paar verzen uitlegt.
'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. Had 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 dat je niet verdient.
Vierhonderd jaar geleden waren ze het niet met elkaar eens. 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 Éfeze 2.
Op jouw toekomstige school vinden ze dat belangrijk en daarom hebben
ze de school vernoemd naar Gomarus.'
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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 ook 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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DE MENTOR

just for you
Een mentor is een docent die speciaal let op
jou en jouw klas. Bij hem of haar kun je altijd
terecht als je vragen of problemen hebt. Ook
houdt hij/zij jouw prestaties in de gaten.
Daarnaast houdt hij/zij contact met thuis
(bijvoorbeeld in geval van ziekte). De mentor
geeft ook studieles, daar leer je hoe je zo
goed mogelijk kunt leren en op welke
manieren dit het beste kan.
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Wat te doen bij...
VERZUIM

VRIJ VRAGEN

Als je ziek bent en niet naar
school kunt komen, moet je

Stel je voor: je broer of zus gaat trouwen.
Die dag wil jij natuurlijk niet missen. Als je

dat laten weten aan de school.
Een telefoontje is dan genoeg.
Als je weer beter bent, moet dat

ouder(s)/verzorger(s) van tevoren
telefonisch bij de leerlingenbalie vrijaf
vragen, is dat geen probleem. Als je door

ook weer bij de leerlingenbalie
worden gemeld. Ben je echter
zonder geldige reden niet op
school, of heb je een bepaalde

een dag afwezigheid repetities mist, moet je
er zelf voor zorgen dat je die repetities
inhaalt op een ander moment.

les zonder geldige reden niet
gevolgd, dan noemen we dat
ongeoorloofd verzuim. Die tijd
moet je dan dubbel inhalen.

VERWIJDERING UIT DE LES

ZIEK NAAR HUIS
Als je je ziek voelt en naar huis wilt,
moet je je eerst via de leerlingenbalie afmelden bij je teamleider.
De leerlingenbalie belt dan nog even
naar huis dat je eraan komt. Als je
de volgende dag nog ziek bent,
krijgen we daarover graag bericht.

LEKKE BAND

Als je een lekke band hebt, dan moet
die geplakt worden. Neem zelf
plakspullen mee; op school is wel een
fietspomp.

Het is niet de bedoeling, maar... als het toch
gebeurt? Dan meld je je direct bij de
leerlingenbalie. Daar hoor je wat er gebeuren
moet. Zeker is dat je in een kamer apart de
rest van de les schrijvend moet uitzitten. Je
bent verplicht dezelfde dag met de docent(e)
die jou eruit heeft gestuurd dit uit te praten.
Maar meld je in ieder geval altijd. Niet melden
levert je veel meer straf op.
NAAR DE DOKTER ENZO

Probeer afspraken voor de dokter, de tandarts
of een andere arts zoveel mogelijk buiten
schooltijd te maken. Je mist dan minder
lessen. Als het echt niet anders kan, dan
moet je vooraf een briefje meenemen van je
ouder(s)/verzorger(s) met het verzoek om
eerder naar huis te mogen en dat afgeven aan
de leerlingenbalie.
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Gorin

Probeer de band te plakken in de
pauze of in een tussenuur, eventueel
met hulp van een medeleerling.

0183-610361

TE LAAT KOMEN

leerlingen-balie@gomarus.nl

Te laat komen moet je altijd zien te
vermijden, ga vroeg genoeg van huis weg.
Heb je een briefje bij je van thuis, laat dit
dan zien aan één van de leerlingenbaliemedewerksters. Deze noteren dat je wel te
laat bent, maar dat je er niets aan kon
doen. Als je regelmatig te laat komt, moet
de school daarvan een melding doen bij de
leerplichtambtenaar.

Zaltbom

mel

0183-73

0670
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De school is op schooldagen open van ongeveer
7.45 uur tot 16.00 uur.
De lestijden zijn als volgt:
lesuur 1 8.10-9.05 uur
lesuur 2 9.05-9.55 uur
lesuur 3 9.55-10.45 uur
lesuur 4 11.00-11.50 uur
lesuur 5 11.50-12.45 uur
lesuur 6 13.10-14.00 uur
lesuur 7 14.00-14.50 uur
lesuur 8 14.50-15.40 uur
De pauzes zijn van 10.45-11.00 uur en van 12.45-13.10
uur. De schoolbel gaat twee keer. Bij de tweede bel moet
je in het lokaal zijn waar je dat uur les hebt.
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Reizen

Velen van jullie komen op de fiets naar school. Het is beter dat je
dan niet alleen rijdt, maar in een groep(je). Dit is gezellig, maar ook
veilig en zelfs handig als je pech onderweg krijgt. Enkelen uit de
groep kunnen je dan helpen (niet de hele groep natuurlijk).
Mocht je dan onder het rijden vergeten zijn wat je hebt geleerd om
je verkeersdiploma te behalen, dan wil de politie je er echt wel op
wijzen hoe de verkeersregels in ons land
moeten worden toegepast.
Denk vooral aan de regels: verkeer van rechts gaat voor en fatsoen
maakt weggebruik leefbaar.
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ORDE IN EN OM
HET GEBOUW
Er zijn op een schooldag heel veel leerlingen in het gebouw aanwezig.
Om alles goed te laten verlopen, maken we een aantal afspraken:

1. Op school gebruiken we (zonder toestemming) onze
mobiel niet.
2. Tijdens de lessen mag er niet zomaar door de gangen,
trappenhuizen en leshuizen worden gelopen.
3. Loop altijd rustig door de school, maar zorg wel dat je
op tijd in de les bent.
4. Van de schoolstraat/aula mag je voor schooltijd, in de
pauzes en na schooltijd gebruikmaken.
5. De tafels en stoelen die op de gangen staan, kun je
gebruiken om stil te werken voor en na schooltijd en in
tussenuren. Er wordt op die plaatsen niet heen en weer
gelopen.
6. De fietsenstalling is er speciaal om je fiets neer te
zetten aan het begin van de schooldag en er weer uit te
halen aan het eind van de schooldag. In de pauzes mag
je niet in de fietsenstalling komen. De fietsen mogen ook
niet verspreid op het terrein worden neergezet.
7. Als er aan het begin van de les geen docent in het
lokaal is, mag je niet in dat lokaal komen.
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8. Als er nog geen docent aanwezig is, wacht je tien
minuten bij het lokaal. Daarna gaan twee leerlingen naar
de roosterkamer/leerlingenbalie.
9. Als je het raam open wilt zetten of de zonwering naar
beneden wilt doen, vraag je dat eerst aan de docent. Doe
het nooit zonder toestemming zelf!
10. In de eerste pauze kun je naar buiten gaan of in de
schoolstraat/aula blijven. In de aula staan automaten
waar je eten en drinken uit kunt halen. Vlak voor de
eerste pauze krijg je in de les gelegenheid om een
boterham te eten. Je hoeft dan niet met brood over de
gangen te lopen.In de tweede pauze eet je eerst met je
klasgenoten in het lokaal waar je het vijfde uur les hebt.
11. Na ieder lesuur volgt er een leswisseling. Zorg dat je
in de volgende les bent, voordat de tweede bel gaat.
12. Het schoolgebouw moet netjes en schoon blijven.
Gooi al je afval in de afvalbakken. Deze bakken staan in
de schoolstraat/aula en leshuizen, de toiletten en de
lokalen. In de lokalen staan ook bakken voor oud papier.
Ook buiten staan afvalbakken. Samen moeten we het
netjes houden!
13. In de school en op het schoolplein mag je niet roken,
maar dat was je vast niet van plan!
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MEDIATHEEK
EN ICT-WERKPLAATS

De Gomarus Scholengemeenschap bezit een
mediatheek. Deze mediatheek kent twee afdelingen.
In de bibliotheek zijn leesboeken, die vooral bestemd
zijn voor ontspanning.
Daarnaast zijn er boeken die bedoeld zijn als
studieboeken: literatuur voor de talen, boeken voor
geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst enzovoort.
In ieder geval in de pauzes en bijna de hele dag is de
bieb geopend. Wanneer de bibliotheek niet is
geopend, zie je dit op het papier dat op de deur van
de bibliotheek hangt.
Iedere leerling krijgt zo spoedig mogelijk een
lenerspas. Zonder deze pas zijn geen boeken te
lenen. Wees zuinig op je lenerspas; bij verlies kun je
alleen tegen betaling een nieuwe krijgen.
De medewerkers van de mediatheek kunnen je
precies vertellen hoeveel boeken er geleend
mogen worden. De uitleentermijn is drie weken.
Voor boeken die te laat worden ingeleverd, moet je
een boete betalen. Beschadigde of verloren
boeken dienen vergoed te worden. Boeken die niet
op de daartoe bestemde tijd en plaats worden
ingeleverd, worden als niet ingeleverd beschouwd.
Er staat in de mediatheek een kopieerapparaat
waar je gebruik van kunt maken.
In de mediatheek staan ook computers die je kunt
gebruiken voor schoolwerk.
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ROOSTERWIJZIGINGEN
Ook docenten zijn weleens ziek of moeten naar een vergadering. Iedere morgen wordt er rond kwart voor zeven op de
website gezet welke docenten uitvallen die dag. Bij de aula
hangen monitoren om het rooster te bekijken. Kijk daar dus
altijd goed naar of bekijk je rooster via www.gomarus.nl.
Soms kan de roosterwijziging voor jou betekenen dat je een
uurtje vrij hebt. Je mag dan niet van het schoolplein af. Je
kunt stil gaan werken in de leshuizen, of je verblijft in de aula
of op het schoolplein.
Dit geldt ook voor leerlingen die met de bus komen. Voor alle
duidelijkheid: zonder toestemming mag niemand onder de
lessen van het schoolterrein af. Ben je door het uitvallen van
een docent het laatste uur vrij, geef dat dan door aan de
docent van het lesuur daarvoor. Deze kan dan met je klas
danken voor de schooldag. Daarna kun je naar huis. Als een
docent ziek is of plotseling weg moet, is het belangrijk om te
weten dat het opgegeven huiswerk doorschuift naar de
volgende les. Zijn er maar twee lesuren op een dag, dan moet
je toch naar school.

Verloren en gevonden
spullen
ALS J E I E TS BENT VERLOREN OF HEBT
GEVO N D E N, DAN KU N JE HET BESTE
NAAR D E C ONCIËRGES GAAN VOOR
NADE R E I N FORMATIE.
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Schoolboeken
De schoolboeken krijg je in bruikleen van school. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden, verwachten we dat
jullie heel netjes met het boekenpakket omgaan. Aan het
begin van het schooljaar worden de boeken en soms een
planner met de leerlingen meegegeven. De kaften dienen
er netjes uit te (blijven) zien. Bij ernstige beschadiging of
vermissing wordt een schadevergoeding gevraagd.
Je moet je boeken in een stevige schooltas meenemen
naar school. Slappe rugtassen, linnen tasjes en plastic
tasjes zijn niet toegestaan. Op de schooltas staat alleen
je naam en je adres.
Je krijgt de boeken gekaft met één kaft. De bedoeling is
dat je de boeken voorziet van een tweede kaft. Uiteraard
is dat net kaftpapier. Kaftpapier (of stickers) met bijv.
popsterren of topsport hoort niet op onze school. Je
kunt trouwens ook tegen een gering bedrag stevig
kaftpapier op school kopen.
Regelmatig zijn er in de loop van het cursusjaar boekencontroles. Dat is in je eigen belang. Zorg ervoor dat de
leerlingen na jou weer nette boeken krijgen.

Gymkleding
In de eerste gymles krijg je
van de docent een gymshirt.
Deze gymkleding ben je
verplicht te dragen tijdens de
gymlessen. Zelf koop je goede
gymschoenen zonder zwarte
zool met een stevige steun
voor de enkels en een zwarte of
blauwe gymbroek.
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Wat kun je tegen
digipesten doen

?

Velen van jullie krijgen na groep 8 een mobiel. Dat is best een uitdaging
en daarom willen we je wat tips geven. Voorkomen is beter dan
genezen. Want eenmaal getypt en verzonden of geplaatst, verdwijnt het
nooit meer. Denk dus goed na voordat je dit doet.
Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt, zijn er een aantal dingen die
je kan doen om veilig te internetten:
De meeste programma’s en apps werken met een wachtwoord.
Gebruik voor elke site of app een ander wachtwoord. Als je dan wordt
gehackt, hebben ze niet meteen tot alles toegang. Hoe
meer tekens er in een wachtwoord zitten, hoe beter. Dit hoeft
niet meteen onbegrijpelijk te zijn, een korte zin of een aantal
willekeurige woorden kan ook.
Als je op een chatsite zit, geef dan nooit persoonlijke informatie
zoals je naam, adres en telefoonnummer. Vertel ook niet waar je op
school zit of waar je ouders werken. Anderen kunnen hier misbruik van
maken. Vul dus ook niet zomaar formulieren in. Een instelling zoals een
bank zal nooit om je wachtwoord vragen via de mail of telefoon.
Stuur nooit zomaar een foto op.
Maak gebruik van een reserve e-mailadres. Als erom gevraagd wordt bij
bijvoorbeeld een aankoop, dan kun je dat afgeven.
Maak geen online afspraken om iemand te ontmoeten die je niet kent of
nog nooit hebt gezien.
Geef geen antwoord op gemene of rare berichten.
Reageer ook niet op vreemde telefoontjes. Als je het niet vertrouwt of
begrijpt, hang je op.
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Accepteer geen vriendverzoeken als je diegene niet kent. Weet wat
er gebeurt met je foto als je er toch één besluit te delen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de privacy-instellingen. Zet alles
op privé, zodat alleen je vrienden het kunnen zien.
Update je software regelmatig, hoewel dat soms vervelend is. De
meeste updates zijn bedoeld om je programma of app veilig te
houden en goed te laten werken.
Wil je iets downloaden of kopen, overleg dan eerst met je ouders.
Heb je een goed telefoonabonnement? Blijf dan uit de buurt van
gratis wifi. Via openbare netwerken zijn je gegevens makkelijk te
achterhalen.
Doe rustig aan met het installeren van gratis apps.
Tegen identiteitsdiefstal: gebruik geen echte foto als profiel, maar
bijvoorbeeld een plaatje dat je leuk vindt. Het kan geen kwaad om
via Google regelmatig te controleren of je foto’s door een ander
worden gebruikt.
Als je online gepest wordt, bewaar dan alle bewijzen (berichtjes,
foto’s). Als je ziet dat iemand anders online gepest wordt, kun je
hetzelfde doen. Op de site internetsporen.nl kun je vinden hoe je dit
moet doen. Dit is handig, als je aangifte wilt doen.
Maak er melding van bij de beheerder van het platform waar jouw
gegevens worden misbruikt, zoals Facebook, Twitter, Tumblr of
YouTube. Als het probleem uit de hand loopt en je krijgt geen reactie
van de internetbedrijven, doe dan alsnog aangifte bij de politie. Zoek
contact via vraaghetdepolitie.nl .
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Zorg dat je altijd al je spullen

op orde hebt!

Neem elke dag je etui mee!
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Wat moet je aanschaffen:
Pennen, lijntjes- en ruitjesschriften, liniaal,
kaftpapier: allemaal dingen die je zelf moet
aanschaffen. Dat kun je natuurlijk overal kopen.
Je hebt ook een rekenmachine nodig (Texas TI30XB). Op school zijn er bij de repro goede
rekenmachines Texas TI-30XB te koop. Daar
staan alle mogelijkheden op die je in de onderbouw nodig hebt.
Ook is het heel belangrijk dat je in het bezit bent
van woordenboeken voor de vreemde talen.
Voor het vak Nederlands schaf je ook een
woordenboek aan.
Bij het vak geschiedenis gebruik je een groot A4schrift.
Bij het vak wiskunde moet je een passer, een
geodriehoek en een groot ruitjes A4-schrift
hebben en de bovengenoemde rekenmachine
Texas TI-30XB.
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Instroom in een hoger leerjaar
Wat moet jij weten?

Vmbo-bk
Extra aanschaf:
Op de afdeling BWI maak je een eigen
gereedschapskist en krijg je werkkleding en
schoenen. Op de afdeling Z&W krijg je een
eigen schort. Tijdens de eerste gymles krijg je
gymkleding van school. Rond de herfstvakantie
gaan we op buitenlandreis; hiervoor moet je
rekenen op zo'n 350 euro aan kosten.

Onderbouw havo/vwo en mavo
Tijdens de eerste gymles krijg je gymkleding
van school.

Bovenbouw havo/vwo
Extra aanschaf:
Als extra aanschaf voor de bovenbouw
havo/vwo heb je een grafische rekenmachine
nodig. Die kun je de eerste schooldag kopen bij
de repro. Tijdens de eerste gymles krijg je
gymkleding van school. Rond de herfstvakantie
gaan we op buitenlandreis; hiervoor moet je
rekenen op zo'n 350 euro aan kosten.
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