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SCHOOLREGELS GOMARUS COLLEGE   

 
__________________________________________________________________________________  
 
 
Op het Gomarus College is een goede christelijke omgang met elkaar van wezenlijk belang. Dat geldt 
voor leraren, leerlingen en voor ieder die een plaats in het schoolleven inneemt.  
We zijn daarop aanspreekbaar en verwachten van leerlingen dat ze zich, ook onderling, gedragen 
overeenkomstig het gereformeerde karakter van de school. Voor die goede christelijke omgang met 
elkaar gelden leefregels op school waarop ieder aanspreekbaar is. Deze regels staan in dit wettelijk 
verplichte document. De schoolleiding zorgt dat de regels bekend zijn bij de leerlingen.  
De rechten en plichten van leerlingen staan beschreven in het Leerlingenstatuut. In de formele 
Integriteits- en gedragscode staat uitgebreider beschreven hoe we met elkaar omgaan en wat we 
onder integer gedrag verstaan.  
 
Algemene gedragsregels  
De school verwacht van de leerling dat hij zich christelijk gedraagt. Dat is onder andere te merken 
aan de omgang met medeleerlingen en volwassenen, aan de omgang met eigen of andermans 
spullen, aan het taalgebruik en aan de kleding.  
 

• De leerling doet zijn best om het in en om de school netjes te houden.  
• De leerling mag zijn fiets of andere vervoermiddel alleen stallen op de daarvoor bestemde 

plaatsen.  
• De leerling mag in de fietsenstalling of garderobe alleen verblijven bij aankomst of vertrek.  
• De leerling mag niet zonder toestemming in lokalen zijn waar geen les wordt gegeven.  
• Eten en drinken mag in de lokalen alleen met toestemming van de docent.  
• Het Gomarus College is een rookvrije school: roken is niet toegestaan in en rondom de 

schoolgebouwen.  
• De leerling mag in en nabij de school niet beschikken over alcohol, drugs, wapens en/of 

vuurwerk. De schoolleiding bepaalt of in voorkomende gevallen de politie wordt 
gewaarschuwd.  

• De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn in de kluisjes van 
leerlingen. Deze controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee 
personeelsleden onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De politie of jeugdagent 
kan bij de kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie. 

• In de school is kauwgom verboden.  
• Zonder toestemming van de docent is het gebruik van geluidsdragers, mobiele telefoons, 

smartwatches, etc. in het lokaal niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik van geluidsdragers, 
mobiele telefoons, smartwatches, etc. mag de docent deze innemen tot het einde van de 
lesdag van de leerling. 

• Wanneer de leerling uit de les wordt verwijderd, moet hij zich direct melden. In de regel 
vindt er aan het eind van deze les een herstelgesprek plaats tussen de leerling en docent 
waarin afspraken worden gemaakt om herhaling te voorkomen.  

• De leerling draagt kleding die past bij de gelegenheid. Verder draagt de leerling geen kleding 
met teksten die in strijd zijn met de christelijke identiteit van de school.  

  

https://gomaruscollege.nl/praktische-informatie/leerlingen/regels-en-statuten
https://gomaruscollege.nl/gomarus-college/bestuur-en-directie
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Verantwoordelijkheid  
Een aantal zaken zijn van belang:  

• Klassenactiviteiten zoals klassenavonden vallen onder verantwoordelijkheid van de school als 
ze georganiseerd worden o.l.v. een docent. Van zo’n klassenactiviteit wordt vooraf 
mededeling gedaan aan de ouders/verzorgers. Voor schoolfeesten die in de school worden 
gehouden is toestemming van de schoolleiding nodig. Elk ander door leerlingen 
georganiseerd feest wordt niet als een schoolactiviteit aangemerkt en valt onder 
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.  

• Als de leerling schade veroorzaakt, kan die op hem of op zijn ouder(s)/verzorger(s) worden 
verhaald.  

• De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan kleding, fiets, andere 
vervoermiddel of andere waardevolle voorwerpen. Ook voor diefstal is de school niet 
aansprakelijk. 

 
Aanspreekbaarheid 

• Deze schoolregels gelden voor alle leerlingen, dus ook voor meerderjarigen. Alle 
personeelsleden zijn bevoegd de leerling aan te spreken op de naleving van de regels. 

• Alle leerlingen worden verondersteld de bovenstaande regels te kennen en na te leven, ook 
eventuele aanvullingen en wijzigingen vanaf de dag van bekendmaking. Bij overtreding helpt 
het dus niet als de leerling zegt dat hij de regels in kwestie niet kende.  

• Op een christelijke manier met mensen en dingen omgaan is meer dan het opvolgen van een 
aantal regels en voorschriften. Er zijn dus allerlei dingen vanzelfsprekend die toch niet zwart 
op wit staan.  

 
Sancties  
Bij overtreding van de schoolregels:  

• kan de leerling verplicht worden om één of meer uren op school terug te komen of een 
andere sanctie opgelegd krijgen;  

• zal wangedrag aan de ouder(s)/verzorger(s) meegedeeld worden als de situatie dat wenselijk 
maakt;  

• kan bij herhaald of extreem wangedrag de schoolleiding de leerling de toegang tot de lessen 
weigeren volgens de afspraken in de Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen.  

 
 
 
Voor het laatst vastgesteld op: 9 december 2019 na verkregen instemming van de MR op 5 december 2019. 
Voor het laatst tekstueel vernieuwd en in lijn gebracht met andere documenten op 2 september 2022. 


