
Positieve school 
Gomarus College Magnolia



Meer informatie 
Wilt u graag meer informatie over onze locatie en 
de manier waarop wij werken? Neem dan gerust 
contact op of neem een kijkje op onze website. 

Gomarus College 
Magnoliastraat 1 
9741 CS Groningen 
(050) 5713093 

Positieve benadering

Schoolbrede aanpak 
Het is daarbij van belang dat de afspraken en ka-
ders van die leeromgeving voor iedereen duide-
lijk zijn. Op die manier kan er structureel gewerkt 
worden aan het ontwikkelen van dat werkklimaat 
en het daarbij horende positieve gedrag. 
Om dat te realiseren is het noodzaak om een 
schoolbrede aanpak te hebben. Dat betekent 
dat het proces voor iedereen geldt. Personeel en 
leerlingen verbinden zich aan de gezamenlijk ge-
maakte afspraken. Daarbij zal de nadruk moeten 
liggen op het versterken van positief gedrag. 

Positief met duidelijke grenzen 
Onze benadering gaat ervan uit dat het bekrach-
tigen van positief gedrag meer positief gedrag 
oplevert. Dat betekent niet dat er geen grenzen 
zijn. Ook deze benadering gaat uit van duide-
lijke grenzen met duidelijke consequenties. Het 
verschil zit hem vooral in het positief formuleren 
van gedragsverwachtingen. We formuleren in de 
eerste instantie niet wat we niet willen, maar juist 
wat we wél willen. Dat gedrag wordt bekrachtigd 
en eventueel beloond. 

Positieve afspraken 
Voor de lesruimtes hebben we vier afspraken die 
in elk lokaal zichtbaar zijn opgehangen: 
1. Kom rustig binnen, ga zitten en neem je spul-

len voor je 
2. Blijf van elkaar en elkaars spullen af 
3. Praat respectvol met elkaar 
4. Kom goed voorbereid in de les 

Deze afspraken zijn terug te voeren op de waar-
den van respect, veiligheid en verantwoordelijk-
heid. 
Ook voor de rest van het gebouw en de directe 
omgeving zijn er positieve afspraken. Daarbij valt 
te denken aan het gebruik van toiletten, garder-
obe, aula en je manier van omgaan met de buurt 
rondom de school. 

De praktijk 
We doen het volgende: 

 Docenten vertonen voorbeeldgedrag 
 We formuleren en communiceren heldere,  

positieve gedragsverwachtingen 
 We geven uitleg en leren goed gedrag aan in 

de introductieweek 
 We trainen goed gedrag gedurende het hele  

cursusjaar 
 We geven complimenten voor positief gedrag 
 We belonen het schoonmaken van de aula  

(corvee per klas) 
 We houden de omgeving rond de school 

schoon 

Positieve School 
Positieve School is een initiatief van de Magnolia- 
locatie van het Gomarus College. Wij zijn een 
kleinschalige onderbouwlocatie. We bieden alle 
niveaus van vmbo tot en met vwo. Onze kracht 
ligt in een open, positieve en veilige sfeer onder 
ouders, leerlingen, leraren en iedereen die verder 
op de school werkt. 

We geloven in een God die veel van zijn kinderen houdt. Daarom kiezen we voor een 
positieve benadering. Het praktisch uitwerken van de waarden naastenliefde, verge-
ving, respect en dienstbaarheid levert een positieve, veilige omgeving op. Dat heeft 
weer een positieve uitwerking op het rendement van ons onderwijs. Uit onderzoek 
blijkt dat een leerling veel meer leert in een veilige, positieve leeromgeving. 


