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BEZOEKADRES
Hoofdgebouw
Hoefslag 11
4205 NK Gorinchem
T 0183-610 361

Locatie Zaltbommel
Oude Bosscheweg 4
5301 LA Zaltbommel
T 0183-730 670

BEREIKBAARHEID SCHOOL
De scholen zijn bereikbaar van 7.45 
tot 16.00 uur, vrijdag tot 15.00 uur.

POSTADRES
Postbus 425
4200 AK Gorinchem

WEBSITE www.gomarus.nl
MAIL info@gomarus.nl

BANKREKENING
Het rekeningnummer van onze 
school is IBAN: 
NL85 RABO 0368 7359 74
t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. 
grondslag te GorinchemVoor alle toekomstige data in deze schoolgids geldt: Deo volente.





5

VOORWOORD

1. Onderwijs op de Gomarus

2. Leerlingbegeleiding

3. Gouden regels en andere afspraken

4. Financiën

5. Dagelijkse schoolpraktijk

BIJLAGE

Personeelsgegevens

7

9

13

15

19

21

26

Inhoudsopgave





7

Van harte welkom op de Gomarus in Gorinchem en 
Zaltbommel in dit nieuwe schooljaar! Voor veel leerlingen 
en hun ouders is de Gomarus bekend terrein. Voor de 
leerlingen van klas 1 is het allemaal nieuw. We hopen en 
verwachten dat je je snel thuis zult voelen op de Gomarus. 
Deze schoolgids helpt jullie en je ouders/verzorgers om 
wegwijs te worden op de Gomarus. Ook op de website van 
de Gomarus staat veel nuttige informatie.

Terwijl ik dit schrijf, werken we als directie aan de plannen 
voor de komende jaren. Gisteravond, 9 mei, was ik bij 
een bijeenkomst met mensen die de Gomarus kennen. 
We hebben ze uitgenodigd om te horen wat ze van het 
onderwijs op de Gomarus vinden. Dat gebruiken we om 
onze plannen voor de toekomst te verbeteren. We hebben 
geluisterd naar oud-leerlingen die nu studeren, begeleiders 
van onze stagiaires bij bedrijven, een docent en een 
directeur van basisscholen waar onze leerlingen vandaan 
komen en de directeur van een andere VO-school in de 
regio. 

In deze schoolgids vindt u als ouders/verzorgers en vinden jullie als leerlingen 
informatie over het reilen en zeilen van de Gomarus Scholengemeenschap.

Voorwoord

Een van de deelnemers uit het bedrijfsleven zei: ‘Voordat 
ik de Gomarus beter leerde kennen, wist ik niet dat jullie 
zoveel te bieden hebben. De leerlingen en docenten van de 
Gomarus die ik ontmoet, zijn zeer gemotiveerd!’

Gelukkig was het niet alleen maar de loftrompet die we 
gehoord hebben. Er zijn voldoende punten waar we mee 
aan de slag gaan om het onderwijs en de leerlingenzorg te 
verbeteren. Hopelijk gaan jullie, leerlingen, dat merken.

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Wij weten niet hoe dit 
schooljaar er uit zal zien. Met de afgelopen twee jaar in 
gedachten ga ik daar ook geen voorspellingen over doen. 
De toekomst ligt in Gods hand. Wij doen elke dag wat 
onze hand vindt om te doen. De Heere geve dat we met 
zondag 10 mogen belijden: ‘….gezondheid en krankheid, 
rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar 
van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.’ Dan kunnen we 
met vertrouwen een nieuw schooljaar ingaan. 

Chr.J. Flikweert
Voorzitter College van Bestuur
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De leerlingen komen uit de Alblasserwaard, Vijfheeren-
landen, het land van Heusden en Altena, de Bomme-
lerwaard en West-Betuwe. De school gaat uit van de 
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Gorinchem. Op onze 
school zijn vijf verschillende leerwegen met daarbinnen 
verschillende specialisaties.

ONS ONDERWIJS
Op de Gomarus staan we voor goed onderwijs én wordt 
de leerling nadrukkelijk begeleid bij zijn/haar school-
loopbaan. Er is voldoende ruimte om, passend bij de 
schoolsoort en de leeftijd van het kind, de leerlingen ei-
gen keuzes te laten maken. Dit bevordert het (beginnend) 

reguleren van eigen leergedrag en dat stimuleert taakge-
richt gedrag. Naast het overdragen van kennis is er op de 
Gomarus oog voor het aanleren van vaardigheden, zoals 
plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, dis-
cussiëren, rapporteren en presenteren. Huiswerk is een 
verlengstuk van het onderwijs op school. Het is enerzijds 
bedoeld als voorbereiding op de lessen, anderzijds om 
voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van 
het geleerde. De leerlingen worden toegerust en gevormd 
(bij het programma Burgerschap) door met ze te spreken 
over actuele (maatschappelijke) problemen die aanslui-
ten bij hun belevingswereld. Daarbij komen essentiële 
(Bijbelse) kernwaarden aan de orde.

De Gomarus scholengemeenschap is een streekschool met een 
vestiging in Gorinchem en een nevenvestiging in Zaltbommel.

Onderwijs 
op de Gomarus 1



OPBRENGSTEN
De opbrengsten van het onderwijs op de Gomarus zijn 
goed. De slagingspercentages liggen al jaren op of boven 
het landelijk gemiddelde. Van groot belang is de vraag 
hoe de school ervoor zorgt dat leerlingen hun niveau 
kunnen vasthouden. Op de Gomarus is er extra veel 
aandacht voor dit thema. Behalen leerlingen de resulta-
ten die op grond van hun capaciteiten mogen worden 
verwacht? Het volgen van de leerlingen in hun ontwikke-
lingen staat dan ook hoog in het vaandel.

TEAMS EN VAKGROEPEN
Om het onderwijs zo goed en zo effectief mogelijk aan 
te bieden, heeft de Gomarus gekozen voor een dubbele 
aansturing. Aan de ene kant staat het team, een groep 
mensen die verantwoordelijk is voor de gezamenlijke 

INDELING OPLEIDINGEN
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5 5

BW&I E&O Z&W BW&I E&O Z&W 4 4 4

BW&I E&O Z&W BW&I E&O Z&W 3 3 3

Beroepenschool Beroepenschool 2 2 2

Beroepenschool Beroepenschool 1 1 1

Vmbo basis 
en lwoo Vmbo kader Mavo en 

mavo+ Havo Vwo en 
vwo+

De opleidingen in paars worden op beide locaties gegeven.
De opleidingen in blauw worden alleen in Gorinchem gegeven.

resultaten van de leerlingen en van het team zelf. Aan de 
andere kant staat de vakgroep, de groep vakspecialisten 
die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het vak. 
De teams worden aangestuurd door teamleiders en de 
vakgroepen door vakgroepleiders, die uiteindelijk weer 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeuren 
onderwijs.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De school heeft een officiële Medezeggenschapsraad 
(MR). De MR heeft adviesrecht: een meerderheid van ou-
ders/verzorgers, leerlingen en personeel heeft ingestemd 
met het niet gebruikmaken van het instemmingsrecht, 
conform de mogelijkheid die de wet daarvoor biedt. Er 
is een personeelsgeleding van zes personen; daarnaast 
hebben drie ouders en drie leerlingen zitting in de raad. 
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De raad vergadert in zijn geheel ongeveer zeven keer per schooljaar. 
De beleidsstukken waarover de MR adviseert, zijn bijvoorbeeld de be-
groting, het schoolplan en het personeels- of privacybeleid. Incidentele 
zaken komen eveneens op de agenda. Op het leerlingen- en ouderweb 
worden ook de documenten gezet die ter inzage zijn, zoals agenda’s 
en notulen van vergaderingen. Wanneer u daar vragen of opmerkin-
gen over heeft, kunt u contact opnemen met een van de ouders uit de 
oudergeleding. Voor meer informatie verwijzen we naar de website.

SCHOOLKLIMAAT
Onderdelen die het schoolklimaat bepalen, zijn onder andere veiligheid, 
een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activitei-
ten om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te vergroten. Het 
werk-, leer- en leefklimaat op de Gomarus wordt over het algemeen 
ervaren als prettig, open en ontspannen. Docenten zijn betrokken en 
enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan 
dat ze de school waarderen. We hechten veel waarde aan een goede 
pedagogische en didactische relatie tussen docent en leerling. De do-
cent als opvoeder en didacticus weet zowel voor de groep als voor de 
individuele leerling de juiste aanpak en het juiste niveau te vinden voor 
een goede overdracht van kennis en vaardigheden. Activiteiten worden 
effectief toegepast om de leerlingen daadwerkelijk aan het leren te 
krijgen en de docent weet een goed opvoedingsklimaat te creëren. Het 
onderwijs op onze school gedijt wanneer het plaatsvindt in een ordelij-
ke en veilige omgeving. In de eerste klassen besteedt de mentor in de 
lessen aandacht aan het onderwerp ‘pesten en plagen’ en stelt de klas 
een pestprotocol op waaraan iedereen zich dient te houden.
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De mentor is voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s) het eerste aanspreekpunt. Voor de begeleiding in 
studie- en beroepskeuze is er de decaan, terwijl de be-
geleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben een 
taak is van de mentor in samenwerking met het Intern 
Zorgoverleg (IZO).

MENTORAAT
Mentoren staan het dichtst bij de leerlingen uit hun men-
torklas. In de eerste klas ontmoeten de mentoren hun 
mentorklas al op de kennismakingsmiddag en de eerste 
lesdag op school. De mentor is voor zowel de leerlingen 
als de ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. 
Mentoren bereiden rapportenvergaderingen van hun klas 

voor en leiden de vergadering als hun klas wordt bespro-
ken. Daarnaast nemen mentoren bij eventuele problemen 
contact op met de specifieke deskundigen binnen de 
school. Kortom, de mentor heeft de belangrijkste rol in de 
leerlingbegeleiding.

LEERLINGBEGELEIDING
Binnen onze school zijn er de volgende mogelijkheden 
voor leerlingbegeleiding:

BASISONDERSTEUNING
 Agressiereductietraining (ART)
 Antipestcoördinatie
 Decanaat

Op de Gomarus worden de leerlingen begeleid in hun 
leerloopbaan en bij hun studie- en beroepskeuze. Daarbij 

hoort ook persoonlijke begeleiding.

Leerlingbegeleiding 2



 Dyslexiebegeleiding
 Succestraining
 Gedragsdeskundige (licht arrangement)
 Huiswerkservice
 Intern zorgoverleg
 Jeugdgezondheidsarts
 Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
 Meerbegaafdheid (Shakespeare)
 Mentoraat
 Motorische remedial teaching (MRT)
 Schoolmaatschappelijk werk
 Sociale vaardighedentraining
 Zorgadviesteam
 Zorgcoördinator

EXTRA ONDERSTEUNING
 Auditieve ondersteuning
 Gedragsdeskundige (medium/zwaar arrangement)
 Leerwerktraject
 Ondersteuning bij lichamelijke beperking
 Satellietklas
 Integratieklas
 Trajectklas
 Visuele ondersteuning
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Wanneer de sociale veiligheid in het geding is (pesten, 
seksuele intimidatie) vindt u informatie in het Schoolvei-
ligheidsplan op de website.

PROCEDURE
Indien u vragen, klachten en/of verzoeken hebt met 
betrekking tot het onderwijs en/of het lesgeven op onze 
school, kunt u zich in onderstaande volgorde wenden tot 
de volgende personen:
 De vakleerkracht, indien uw vraag specifiek gericht is 

op dat vak en/of die docent en zijn/haar les.
 De mentor van de klas waarin uw zoon/dochter zit, 

indien u bij de vakdocent geen gehoor krijgt of als het 
iets betreft dat uw kind en/of de hele klas aangaat, 
maar niet specifiek één vak.

 De teamleider, indien de mentor geen afdoende 
antwoord kan geven of indien het zaken betreft die 
klasoverstijgend zijn.

 Een van de directeuren of het College van Bestuur, 
als het iets betreft dat de gehele school aangaat of 
indien u bij de voorgaande stap(pen) geen afdoende 
antwoord hebt gekregen. 

We willen u nadrukkelijk vragen deze volgorde aan te 
houden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u zich 
rechtstreeks tot het College van Bestuur wendt met 
vragen die het onderwijs op school aangaan.

OFFICIËLE KLACHTEN
Wanneer u een officiële klacht hebt, kunt u zich wenden 
tot de contactpersoon binnen onze school die zich hier-
mee bezighoudt. Dit is mevr. J. Dorst-van Herk en u kunt 
haar bereiken via e-mailadres jdorst@gomarus.nl. Zij 
neemt over uw klacht contact op met de schoolleiding en 
handelt daarbij volgens een vastgestelde procedure voor 
klachtenafhandeling. Daarnaast bestaat er een onafhan-
kelijke commissie die is ingesteld door de VGS (Ver-

In en over iedere organisatie zijn klachten. Als u klachten heeft, verwachten we dat 
u zelf met de direct verantwoordelijke persoon contact opneemt over datgene wat in 

uw ogen niet goed is. Vindt u dat er niet op passende wijze met uw klachten wordt 
omgegaan, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Gouden regels en andere 
afspraken 3



eniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs) namens 
de besturen van de reformatorische VO-scholen. Als u 
een klacht bij deze klachtencommissie wilt indienen, 
dient u ook eerst contact op te nemen met de hierboven 
genoemde contactpersoon voor officiële klachten, mevr. 
J. Dorst-van Herk.

Adres Klachtencommissie reformatorisch onderwijs 
(regio Barendrecht):
Mr. A. van der Veer, Diepenbrockstraat 2, 3247 EJ 
Dirksland; T. 0187-609011.

VERTROUWENSPERSONEN
Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over 
zaken als intimidatie of andere klachten waardoor hij/
zij zich bedreigd voelt, denk bijvoorbeeld aan (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag. Daartoe zijn er interne ver-
trouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon 
aangesteld.
Als ouders/verzorgers, leerlingen of docenten een klacht 
hebben over gedrag of nalatigheid van personen die be-
trokken zijn bij de school, kunnen ze deze klacht monde-
ling, telefonisch of schriftelijk indienen. Het gaat hier om 
klachten die verband houden met (seksuele) intimidatie, 
discriminatie, agressie, geweld of ander ongewenst 
gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. Het is niet de 
bedoeling dat de vertrouwenspersonen de taak van do-
centen, mentoren of leerlingbegeleiders overnemen. De 
vertrouwenspersonen zijn er alleen voor bovengenoemde 
klachten. Klachten worden discreet behandeld. Onderling 
overleg tussen de vertrouwenspersonen is mogelijk. 
De vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak 
(voorkomen is beter dan genezen) en een adviserende 
taak. Voor degene die een klacht met betrekking tot 

hierboven genoemde punten indient, zijn de vertrouwens-
personen het aanspreekpunt. Zij verlenen ook nazorg en 
adviseren over eventueel verder te ondernemen stappen. 
Daarnaast bemiddelen ze, waar mogelijk, tussen de 
klager en de aangeklaagde, met als doel geschillen op te 
lossen.

VERTROUWENSPERSONEN INTERN
Gorinchem:
 Mw. M.H. de Heer-Rommers
 Dhr. A.G.J. van den Heuvel
 Mw. M.J. Ligthart

Zaltbommel:
 Mw. C. van Helden-de Jong
 Dhr. T. van de Lustgraaf

Vertrouwenspersoon extern
Dhr. A. Geuze: Sportlaan 1, 4251 GC Werkendam; 
T. 0183-50 47 56.

VERTROUWENSINSPECTEUR
Voor het melden van klachten over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
waarmee u niet bij de vertrouwenspersonen van de 
school terechtkunt of terecht wilt, kunt u gebruikmaken 
van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Dit meldpunt 
is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 11 13 111.

GOUDEN REGELS
Onderstaande gouden regels vormen de kern van onze 
omgangsvormen.
1. Je kleding bedekt je en is heel. Je zorgt ervoor dat je 

door je uiterlijk en kleding anderen niet uitdaagt. Con-
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creet betekent dit voor jongens: je draagt een lange 
broek of (bij warme dagen) een nette korte broek. Je 
ondergoed is niet zichtbaar. Concreet betekent dit 
voor meisjes: je gebruikt geen opvallende make-up. Je 
draagt een rok die het bovenbeen grotendeels bedekt. 
Je zorgt ervoor dat je schouders bedekt zijn en shirts 
of blouses niet diep zijn uitgesneden of openhangen.

2. In de school en op het schoolterrein is je mobiele tele-
foon uitgeschakeld. Je zorgt ervoor dat je geen beeld- 
en/of geluidsdrager (zoals een mobiele telefoon) 
zichtbaar bij je hebt of gebruikt.

3. Je draagt er zorg voor dat je bij niemand op geen 
enkele manier (seksueel) intimiderend, gewelddadig 
of agressief over kunt komen.

4. Je bezit, gebruikt of verhandelt geen alcohol, drugs, 
energydrankjes, (vuur)wapens, vuurwerk of pornogra-
fisch/seksueel getint materiaal in en rondom school 
en tijdens alle schoolactiviteiten.

5. In het belang van ieders gezondheid rook je niet in de 
school of op het schoolterrein.

6. Tijdens de lessen ben je in een lokaal, bij de studie-
plekken, in de mediatheek of in de aula. Je loopt alleen 
over de gangen met een geldige reden.

7. Je blijft zolang de schooldag duurt op het plein of in 
de school. Alleen leerlingen uit de bovenbouw mogen 
tijdens een tussenuur het schoolplein verlaten; dit 
laatste geldt alleen voor de locatie Gorinchem (klas 4 
en hoger).

SOCIALE MEDIAGEBRUIK LEERLINGEN
 Bij het gebruik van internet en sociale media houden 

we rekening met de goede naam van Gomarus scho-
lengemeenschap en iedereen die daarbij betrokken is 
zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en 

ouders.
 We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale 

media om te gaan en we spreken elkaar daarop aan. 
Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan 
onze mentor of leidinggevende.

 We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van 
internet en sociale media worden er daarom geen in-
formatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij 
daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als 
zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

 Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor 
acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toege-
staan om op school:

   sites te bezoeken of informatie te downloaden en te 
verspreiden die pornografisch, racistisch, discrimine-
rend, beledigend of aanstootgevend zijn;

   hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot 
niet-openbare sites of programma’s;

   informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk 
is dat die niet bedoeld zijn om verder te verspreiden. 
Hou je wachtwoorden geheim;

   verzonnen berichten versturen of een fictieve naam 
gebruiken als afzender;

   iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
 Als er gebruikt wordt gemaakt van internet en sociale 

media via van het netwerk van de school, dan mag 
dat de kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in 
gevaar brengen of schade aan personen of instellingen 
veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of 
overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.

 Bij het leggen van contacten tussen personeel en leer-
lingen houden we rekening met gepaste professionele 
afstand.
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ALGEMENE OUDERBIJDRAGE
De rijksoverheid vergoedt het overgrote gedeelte van de 
onderwijskosten. Voor enkele uitgaven is dit echter niet 
het geval. Denk hierbij aan de extra uitgaven voor het ont-
wikkelen van eigen lesmethodes voor de vakken gods-
dienst, Nederlands, biologie, geschiedenis, maatschap-
pijleer en muziek. Als reformatorische school kunnen we 
niet instemmen met de gangbare methodes. Daarnaast 
vinden we het belangrijk om pas beginnende docenten 
de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming 
(GPV) te laten volgen. Dit is een cursus die samen met 
andere reformatorische scholen tot stand is gekomen. 
Vandaar dat we de ouders/verzorgers vragen ons hierin 
te steunen via een algemene ouderbijdrage van € 34,- per 
gezin. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 
leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname 
aan activiteiten.

BESTEDING ALGEMENE OUDERBIJDRAGE
Het afgelopen jaar is er in totaal voor circa € 44.000,- 
binnengekomen aan algemene ouderbijdragen. Deze bij-
drage werd besteed aan: Bijbels voor examenleerlingen; 
het beschikbaar hebben van Bijbels in de Statenvertaling 
in de lokalen van de school; diverse bijeenkomsten voor 
ouders/verzorgers; bezinningsdagen; extra uitgaven voor 
de mediatheek; ontwikkeling van eigen lesmethodes en 
identiteitscursussen (cursus GPV).

OVERIGE FINANCIËN
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/
verzorgers een overzicht waarop de verschillende excur-
sies en overige kosten per leerjaar staan. Dit overzicht 
is ook te vinden op onze website. In de loop van het jaar 
ontvangt u van ons een factuur, met het verzoek om de 
betreffende kosten te betalen. Deze kosten vallen onder 
de zogenaamde ‘schoolkostenregeling’. Dit wil zeggen 

Financien 4



dat ouders/verzorgers niet verplicht zijn deze 
te betalen, maar dat er op basis van ervaring 
uit het verleden wel mee gerekend wordt dat 
zij deze bedragen, of tenminste een gedeelte 
ervan, aan de school zullen vergoeden. 

BOEKENFONDS
Het merendeel van de schoolboeken is gratis. 
De overheid geeft een vergoeding aan de scho-
len om de schoolboeken aan te kopen. Wat 
valt er wel en wat valt er niet onder deze ‘gratis 
schoolboeken’? Al het lesmateriaal dat voor een 
specifiek leerjaar nodig is en dat naar vorm en 
inhoud is gericht op informatieoverdracht valt 
onder de ‘gratis schoolboeken’. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat agenda’s, woordenboeken, 
atlassen, rekenmachines, gymkleding enz. hier 
niet onder vallen.

ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voordat de diverse bijdragen worden bekend-
gemaakt op de website wordt de MR gevraagd 
hierover advies uit te brengen.

BANKREKENINGEN
Het rekeningnummer van onze school is NL85 
RABO 0368 7359 74 t.n.v. Stichting Chr. VO op 
ref. grondslag te Gorinchem. Wilt u onze school 
een gift schenken, dan kan dat op het hierbo-
ven genoemde rekeningnummer. De school 
heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften, 
waaronder ook de vrijwillige ouderbijdrage, 
aftrekbaar zijn voor de belasting
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BOEKEN
De boeken die de leerlingen nodig hebben, stelt de school 
ter beschikking. Om de kosten zo laag mogelijk te hou-
den, verwachten we van de leerlingen dat ze zorgvuldig 
met het boekenpakket omgaan. Daarom verplicht de 
school de leerlingen om van een goede, stevige school-
tas gebruik te maken. Aan het begin van het schooljaar 
krijgen de leerlingen boeken mee. De leerlingen zorgen er 
zelf voor dat de boeken worden voorzien van een stevige 
kaft. De kaften dienen er netjes uit te (blijven) zien. Bij 
(ernstige) beschadiging of vermissing wordt een schade-
vergoeding gevraagd.

GYMKLEDING
Voor de gymlessen krijgen de leerlingen in de eerste klas 
een Gomarusshirt. In de hogere leerjaren kunnen leerlin-
gen bij de gymdocent een nieuw shirt kopen. Zelf moeten 
de leerlingen zorgen voor goede gymschoenen met vol-
doende steun en geen zwarte zolen. Leerlingen moeten 

ook zelf zorgen voor een gymbroek. De gymbroek moet 
aan de volgende eisen voldoen: ruimvallend, kort of lang, 
blauw of zwart.

LESTIJDEN
De lestijden van het 50-minutenrooster zijn als volgt: 
1e les 08.10 - 09.05 uur 
2e les 09.05 - 09.55 uur 
3e les 09.55 - 10.45 uur 
pauze 10.45 - 11.00 uur 
4e les 11.00 - 11.50 uur 
5e les 11.50 - 12.40 uur 
pauze 12.40 - 13.10 uur 
6e les 13.10 - 14.00 uur 
7e les 14.00 - 14.50 uur 
8e les 14.50 - 15.40 uur

De lestijden van het 45-minutenrooster zijn als volgt: 
1e les 08.10 - 09.00 uur 
2e les 09.00 - 09.45 uur 
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3e les 09.45 - 10.30 uur 
Kleine pauze
4e les 10.45 - 11.30 uur 
5e les 11.30 - 12.20 uur 
Grote pauze
6e les 12.44 - 13.30 uur
Lunchpauze 
7e les 13:30 - 14.15 uur 
8e les 14.15 - 15.00 uur maatwerk
9e les 15.00 - 15.40 uur maatwerk

In dit schooljaar begint de school iedere dinsdag het 2e 
uur. De leerlingen dienen elke lesdag van het 1e tot en 
met het 8e lesuur beschikbaar te zijn voor school.

ETEN OP SCHOOL
Eten doen we alleen aan het einde van het 3e en het 5e 
uur in het lokaal of in de aula. Op de gangen wordt niet 
gegeten of gedronken.

ZIEK MELDEN
Wanneer een leerling door ziekte niet op school kan 
komen, vragen we de ouders/verzorgers dit te melden 
via SOMtoday. Dit kan via de knop 'SOMtoday' op het 
ouderportaal of via de SOMtoday-app voor smartphones. 
De absent-melding wordt bevestigd met een e-mail. Als 
de leerling de volgende dag nog niet naar school kan en 
de ziekmelding is voor één dag gedaan dan moet de leer-
ling opnieuw ziekgemeld worden. Is er een einddatum 
ingevoerd dan is er geen verdere actie nodig. Is er geen 
einddatum ingevuld dan ontvangen we graag telefonisch 
bericht wanneer de leerling weer beter is, via 0183-
610361 (Gorinchem) of 0183-730670 (Zaltbommel). 

Leerlingen die in de loop van een lesdag op school aange-
ven dat ze ziek zijn en niet in staat zijn de lessen te volgen, 
mogen alleen naar huis na overleg met de ouder(s)/verzor-
ger(s); zij zorgen ervoor dat de leerling wordt opgehaald 
of geven toestemming dat de leerling alleen naar huis kan 
komen. Het is niet toegestaan dat een andere leerling mee-
reist, behoudens uitzonderingssituaties.

VERZUIM
Zonder toestemming van de schoolleiding mag een leerling 
geen lessen verzuimen. Als een leerling zonder kennis-
geving afwezig is, neemt de school contact op met de 
ouders/verzorgers. Aanvragen voor bezoeken aan huisarts, 
ziekenhuis, tandarts of orthodontist of voor bruiloften ver-
lopen via SOMtoday. Het verzoek is deze afspraken, indien 
mogelijk, buiten schooltijd te maken. Als regelmatig de 
orthodontist moet worden bezocht, is een orthodontist in 
Gorinchem of Zaltbommel wenselijk. Door middel van ons 
registratiesysteem houden we het verzuim bij en nemen we 
indien nodig maatregelen. 
Heeft u een vraag over SOMtoday, dan kunt u een e-mail 
sturen naar: servicedesk@gomarus.nl.

UITVAL LESSEN
Als een les uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, 
schuift het huiswerk door naar de volgende les. Wordt deze 
les vervangen door een andere docent, dan is het belang-
rijk dat de juiste boeken worden meegenomen. Als je door 
ziekte een toets mist, ben je zelf verantwoordelijk voor 
het inhalen hiervan. Omdat het huiswerk op internet staat, 
wordt verwacht dat leerlingen de planning van de leerstof 
zelfstandig volgen.
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VERTRAGING ONDERWEG
Wanneer de bussen onverhoopt niet op de vastgestelde tijden 
rijden of als er een pont uit de vaart is, geldt het volgende:
1.  Leerlingen regelen in overleg met hun ouders/verzorgers zelf 

vervoer naar school.
2.  In alle gevallen gaan de lessen door. Is een leerling afwezig 

vanwege het niet op tijd rijden van de bus of het niet varen van 
de pont, dan vindt registratie van de absentie plaats in overeen-
stemming met de Leerplichtwet. Met eventuele extra reistijd 
zullen we rekening houden.

3.  Als ouders/verzorgers de kinderen toch thuishouden, zal er een 
melding worden gedaan richting de leerplichtambtenaar.

BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij extreme weersomstandigheden wordt gekeken hoe het open-
baar vervoer in de regio nog functioneert. Afhankelijk daarvan 
nemen we een beslissing en worden leerlingen en personeel via de 
website geïnformeerd.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Herfstvakantie 24-28 oktober 2022
Dankdag 2 november 2022
Kerstvakantie 26 december 2022-6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari-3 maart 2023
Biddag 8 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 en 28 april 2023
Meivakantie 1-5 mei 2023
Hemelvaart en vrijdag 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2023 

Voor de details van het rooster kunnen de leerlingen en/of ou-
der(s)/verzorger(s) inloggen op het leerlingenweb/ouderweb.






