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Een geze!ige sfeer 
en goed "derw#s



Onderbouw havo-vwo 

Hé, heb jij er zin in?
Je zit in groep 8. Dat betekent dat je volgend school-
jaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Het Gomarus 
College hee! een havo/vwo-school in Groningen aan 
het Vondelpad. 

Christelijk
Op onze school zijn het geloof en de Bijbel erg belang-
rijk. Iedere dag gee! God ons liefde en aandacht en 
op onze school proberen wij deze liefde en aandacht 
door te geven aan elkaar. We zijn God dankbaar dat we 
dat mogen doen.
Iedere dag is er een dagopening. Dan lezen we uit de 
Bijbel en bidden we. We danken God voor alles wat we 
van hem krijgen en we vragen of Hij ons wil helpen bij 
ons werk. Omdat we weten dat wij in Gods ogen  
speciaal zijn, kijken we ook op die manier naar elkaar. 

Onderwijs
Wij bieden verschillende studiesoorten aan.
Je kunt havo, vwo, gymnasium of "o volgen. Als je naar 
onze school gaat kom je in een havo/vwo-klas of in een 
"o-/gymnasiumklas.
In havo/vwo werken we met het 20-80 programma. 
80% van de schoolweek (4 dagen) werk je aan de 
gewone schoolvakken. 20% (1 dag) ben je bezig met 
zaken als: hoe plan ik, hoe leer ik, hoe gebruik ik ICT.  

Leerlingenbegeleiding
Niet iedereen is hetzelfde. God hee! ons allemaal 
anders gemaakt. Daar houden wij op school rekening 
mee. Er is geen plaats voor schelden en pesten. Iedere 
leerling moet zich bij ons op school veilig voelen en 
daar doen we ons best voor. Elke klas hee! een mentor 
die erop let hoe het met je gaat. Merkt hij dat je extra 
hulp nodig hebt, dan helpt het ondersteuningsteam.

Leerlingenraad
Op onze school is een leerlingenraad. Leerlingen uit de 
leerlingenraad denken na over zaken die zij belangrijk 
vinden en komen ook regelmatig met voorstellen om 
dingen binnen de school te veranderen en te verbeteren.

Extra uitdaging
Leerlingen die meer aankunnen dan het gewone 
schoolwerk, mogen meedoen aan het verbreders-
project. Ben je bijvoorbeeld goed in geschiedenis 
en Nederlands, dan hoef je daarvan niet alle lessen 
te volgen. In plaats van die lessen ga je werken aan 
een project dat je zelf hebt bedacht. Je wordt daarbij 
gecoacht door een leraar en na een paar maanden 
presenteer je jouw product aan de andere verbreders 
en aan je klasgenoten.

Tijd voor Talent
Het verbredersproject is bij uitstek geschikt voor hoog-
begaafde leerlingen. Op onze school is een expertgroep 
die veel kennis hee! van deze leerlingen en die zich 
inzet om hen extra hulp en begeleiding te geven.  
Zo kun je ook meedoen aan olympiades voor verschil-
lende schoolvakken (zoals wiskunde, biologie en Duits). 
Ook bieden we een extra vak: Exact Excellent. Leerlingen 
uit de eerste, tweede en derde klas werken dan (samen) 
aan uitdagende opdrachten over vooral wiskunde.

Muziek en sport
We hebben op onze school ook aandacht voor muzikale 
en sportieve talenten. Ben je muzikaal, dan kun je mee- 
doen in het orkest of koor. Ben je sportief, dan kun je 
deelnemen aan verschillende toernooien met andere 
scholen (o.a. zaalvoetbal, volleybal en basketbal).

Een gezellige sfeer en goed onderwijs

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over het gymnasium en  
of het iets voor jou is?  
Bel ons op telefoonnummer 050 - 524 45 75  
of mail naar onderbouw@gomaruscollege.nl.
 

Je zit nu in groep acht. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. 
Wie weet kom je bij ons op school!

Kijk op de andere flyers voor informatie over 
onze studies en op www.gomaruscollege.nl voor 
de (online) kennismakingsactiviteiten!


