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W! doen "t werkt!



VMBO

Onze school
Wij hebben een mooi en gezellig gebouw met grote 
praktijklokalen waar we goede faciliteiten hebben om 
je op verschillende manieren te laten leren. Al onze 
leerlingen hebben theorie- en praktijklessen. We 
vinden het belangrijk om mee te gaan met de tijd. Dit 
doen we o.a. door nieuwe machines aan te scha!en en 
nieuwe manieren van werken aan te leren. We willen je 
voorbereiden op de arbeidsmarkt van straks. 

Identiteit
We zijn een christelijke school. We willen je laten  
merken dat je bij Jezus hoort. Zo starten we de dag met 
een christelijke dagopening. Respect geven en krijgen 
en omzien naar elkaar vinden wij heel belangrijk. 

Wij ondersteunen je graag
Bij ons op school hebben we veel mogelijkheden om  
je extra te helpen. Iedereen hee" een mentor, maar  
we hebben ook leerlingbegeleiders die klaar staan  
voor een gesprekje als je dat nodig hebt. In ons  
ONDERSTEUNINGSPLEIN kun je altijd terecht als je 
het even niet meer ziet zi#en en op zoek bent naar  
een rustige plek. Daar is altijd iemand aanwezig.  
Heb je dyslexie dan nemen we de tijd om je daarin  
te begeleiden.

Extra 
Er zijn ook genoeg activiteiten buiten de lessen om 
waar je aan mee kunt doen. We doen mee aan vak- 
gerichte wedstrijden en spor#oernooien. Ook hebben 
we klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad, 
hierin kun je als leerling meedenken over zaken die 
met de school te maken hebben. Lijkt het je leuk om 
schoolsteward te worden? Dan gaan we je dat leren. 
Een schoolsteward zorgt ervoor dat het fijn en gezellig 
blij" in de pauzes. 

Liever geen thuiswerk?
Tijdens het 7e en 8e uur kun je huiswerk maken in  
het STUDIEPLEIN. Op het studieplein kun je onder 
begeleiding je huiswerk maken. Heb je wat hulp nodig 
bij het plannen of weet je niet goed hoe je moet leren? 
Ook daar helpen de docenten je graag bij. 

Leren kiezen
We vinden het belangrijk dat je te weten komt wie 
je bent en waar je talenten liggen. Daarbij is het van 
belang dat je goede keuzes maakt voor je toekomst. 
We ondersteunen je hier graag bij. Met behulp van 
ontwikkelgesprekken en LOB (loopbaan oriëntatie en 
begeleiding) ga je nadenken over de mogelijkheden 
waaruit je kunt kiezen. Loopbaan oriëntatie en begelei-
ding gaat ook over jezelf beter leren kennen en weten 
waar je goed in bent. Over vertrouwen in jezelf krijgen, 
zodat je steeds beter in staat bent een goede keuze te 
maken. Je bent het meer dan waard!

Wij doen wat werkt!

Wil je meer weten? 
Ontvang een informatiepakket van alle onderwijs- 
soorten en ondersteuning die we aanbieden. 
Mail naar vmbo@gomaruscollege.nl en vermeld  
de naam en het adres van de leerling waar we het 
informatiepakket heen kunnen sturen.
.

Wij bieden
Op onze school kun je kiezen uit verschillende leerwegen. Heb je een basis- of kaderadvies dan zit je goed op het 
Vakcollege. Heb je een tl/gl- advies dan doe je de VakMavo. Heb je een havo-advies en wil je meer praktijk? Dan 
pas je goed bij de VakMavo/Havo. 

Vondelpad 2 in Groningen

Kijk op www.gomaruscollege.nl voor de (online) 
kennismakingsactiviteiten!


