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VOORWOORD
Geachte ouders en leerlingen,

Graag vraag ik uw aandacht voor de schoolgids van onze nieuwe 
Norbertus Gertrudis Mavo. Samen met het Gertrudiscollege is onze 
nieuwe mavo in schooljaar 2017-2018 gehuisvest op Bovendonk 115 
te Roosendaal. Met de informatie uit onze schoolgids hopen wij u 
inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze school.

Het Gertrudiscollege, de voorganger van de Norbertus Gertrudis 
Mavo, bestaat al meer dan 97 jaar en is een school met zowel een 
rijke traditie als eigentijds onderwijs. De Norbertus Gertrudis Mavo 
start in schooljaar 2017-2018 met een eerste leerjaar en maakt daar-
bij gebruik van alles waar het Gertrudis trots op kan zijn: een des-
kundig en vakbekwaam docententeam, uitstekende zorg en een groot 
scala aan extra activiteiten.

We willen bereiken dat leerlingen veel kennis opdoen en hun eigen 
talent ontdekken en ontwikkelen. Zowel het onderwijs als de organi-
satie van onze school is op deze doelstelling afgestemd. We werken 
voortdurend aan vernieuwing en verbetering van ons onderwijs. Op 
onze schoolsite staat ook ons onderwijsplan. Wij nodigen u van harte 
uit ons schoolplan, waarin onze ambities en voornemens staan, te 
lezen.

We dagen onze leerlingen uit om tijdens hun schooltijd in het voort-
gezet onderwijs zoveel mogelijk kennis op te doen en die toe te pas-
sen. Binnen onze school leren leerlingen niet alleen van hun docen-
ten, maar ook zelfstandig en van elkaar.

In deze schoolgids staan belangrijke gegevens van de school. Over 
de meest actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen houden we u 
gedurende het schooljaar op de hoogte via het blad Ouderwijs, onze 
website en berichten via email. Daarnaast maakt de school gebruik 
van het sociale netwerk Facebook en de blog Tumblr.

Graag wens ik uw kind, u en alle medewerkers van de school een 
plezierig, leerzaam en succesvol schooljaar toe.

Mevr. drs. M.J.C. Broodbakker
rector OMO sg Tongerlo

De Norbertus Gertrudis Mavo 
maakt deel uit van de scholen-
groep OMO sg Tongerlo. Daar-
toe behoren ook het Norbertus 
Gertrudis Lyceum en het Da 
Vinci College. Vanaf schooljaar 
2017-2018 worden het Gertru-
discollege en het Norbertus-
college afgebouwd. 

OMO sg Tongerlo is een school 
onder het bevoegd gezag van 
Ons Middelbaar Onderwijs.

CONTACTGEGEVENS

OMO sg Tongerlo
Postbus 1648
4700 BP Roosendaal
T 0165 – 79 20 00
secretariaat@sgtongerlo.nl
www.sgtongerlo.nl

 
Norbertus Gertrudis Mavo
Bovendonk 115
4707 ZH Roosendaal
Postbus 1275
4700 BG Roosendaal
T 0165 – 792200
info@norbertusgertrudismavo.nl 
www.norbertusgertrudismavo.nl
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INLEIDING NORBERTUS 
GERTRUDIS MAVO
Geachte ouders en leerlingen,

Vanaf 1 augustus 2017 is de brugklas van de Norbertus 
Gertrudis Mavo van start gegaan. In de jaren erna komt 
er steeds een leerjaar bij. Ons doel is te komen tot een 
moderne kleinschalige mavo waarin de mavoleerling 
centraal staat. 

Helemaal nieuw is deze nieuwe mavo natuurlijk niet. De 
mavo-afdeling op het Gertrudiscollege bestaat al heel 
wat jaren. Vanaf 2017 is de brugklas van die mavo-afde-
ling zelfstandig. De nieuwe mavo neemt veel kennis en 
ervaring mee. We hebben leraren die al jaren met veel 
plezier en vakmanschap met mavoleerlingen werken 
vanuit een school die bekend staat om de goede lessen 
en de prima zorg. 

In deze schoolgids vindt u veel informatie. De meeste 
informatie gaat over leerjaar 1. De informatie in de 
schoolgids groeit de komende jaren mee met de school. 

Welke informatie vindt u in de schoolgids?
De schoolgids heeft informatie over allerlei onder-
werpen variërend van 
• doelen van ons onderwijs;
• onderwijsinrichting;
• leerlingbegeleiding; 
• financiën;
• rechten en plichten; 
• overzicht van voorzieningen en kosten. 

Opbouwen en afbouwen
In 2017-2018 krijgen alle leerlingen uit de brugklas van 
onze nieuwe mavo les op Bovendonk 115, samen met de 
mavo, havo en vwo leerlingen van het Gertrudiscollege 
van klas 2 en hoger. De komende jaren wordt het Ger-
trudiscollege geleidelijk afgebouwd. Dit geldt ook voor 
het Norbertuscollege dat elders in Roosendaal is geves-
tigd. De havo- en vwo-afdelingen van beide scholen gaan 
in de toekomst verder in het nieuwe Norbertus Gertrudis 
Lyceum met een geheel vernieuwd onderwijsconcept. 
De opbouw van deze twee nieuwe scholen verloopt snel. 
In 2018-2019 betreft het leerjaar 1 en 2 van de mavo en 

leerjaar 1, 2 en 4 van het lyceum. Beide nieuwe scholen 
zijn net als de scholen waaruit ze voortkomen onderdeel 
van OMO sg Tongerlo.

Ons onderwijs
Het onderwijs op de nieuwe mavo en het vertrouwde 
Gertrudis wordt gekenmerkt door de thema’s kennis, 
moderne vaardigheden en een blik naar buiten. Het is 
voor onze leerlingen duidelijk waarom ze iets leren en 
wij weten hoe leerlingen het beste kunnen leren. Naast 
ons standaard programma is er maatwerk en kunnen 
leerlingen keuzes maken die bij hen passen. We willen 
leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Het is 
belangrijk voor hen dat ze een nieuwsgierige en actieve 
leerhouding hebben waardoor ze steeds zelfstandiger 
worden. Leerlingen geven daarom samen met onze  
medewerkers invulling aan het onderwijsproces.

Veilige omgeving
Om te kunnen leren moet je je op je gemak voelen. Dit 
kan in een veilige en uitdagende leeromgeving waarin je 
ruimte krijgt en geeft, nadenkt over hoe je hebt geleerd 
en nog beter kunt leren, en waarin je fouten mag maken, 
waar je vervolgens ook weer van leert. Met onze erva-
ring van ruim 97 jaar streven we er elke dag opnieuw 
naar om dit voor alle leerlingen mogelijk te maken.

Tot slot
Ik wens alle leerlingen, ouders, verzorgers en mijn  
collega’s een mooi en succesvol jaar toe.

Mevr. drs. M.E. van der Meer
directeur Norbertus Gertrudis Mavo en Gertrudiscollege
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Het onderwijsaanbod van OMO sg Tongerlo 
OMO sg Tongerlo is een katholieke instelling voor Voort-
gezet Onderwijs gevestigd in de gemeente Roosendaal. 
OMO sg Tongerlo biedt nagenoeg alle vormen van voort-
gezet onderwijs aan. OMO sg Tongerlo is onderverdeeld 
in drie deelcolleges: 

De Norbertus Gertrudis Mavo 
De Norbertus Gertrudis Mavo richt zich op het voorbe-
reidend middelbaar beroepsonderwijs. De school biedt 
de opleidingen theoretisch en gemengde leerweg van 
het vmbo. Binnen de gemengde leerweg is er een keuze 
tussen de sectoren Zorg & Welzijn en Dienstverlening 
& Producten. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 
start het eerste leerjaar van de Norbertus Gertrudis 
Mavo. De mavo is gevestigd bij haar voorganger, het 
Gertrudiscollege. Het Gertrudiscollege wordt geleidelijk 
afgebouwd.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum
Het Norbertus Gertrudis Lyceum richt zich specifiek 
op het algemeen vormend en voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs. Het college biedt de opleidingen 
gymnasium, vwo+, atheneum en havo. Met ingang van 
het schooljaar 2017-2018 start het eerste leerjaar van 
het Norbertus-Gertrudis Lyceum.

Da Vinci College 
Het Da Vinci College richt zich specifiek op het Voor-
bereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) en 
praktijkonderwijs. Het college verzorgt opleidingen in de 
basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo 
in de sectoren Techniek, Horeca & Ondernemen en Zorg 
& Welzijn met en zonder leerwegondersteuning. 

Missie OMO Sg Tongerlo
De missie van OMO sg Tongerlo past binnen de missie 
van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, 
maar is verder uitgewerkt. Immers de school geeft 
invulling aan onderwijs. 

OMO sg Tongerlo met haar drie deelscholen biedt: 
• voor elke leerling uit Roosendaal en omgeving, 

die toelaatbaar is, een geschikte leerplek. 
• onderwijs aangepast aan de talenten, interesses 

en capaciteiten van de leerling. 
• moderne onderwijsvormen en methoden in een 

leerrijke omgeving. 
• méér dan kennis en vaardigheden, ook culturele 

en sociale vorming voor later. 
• gedegen begeleiding bij het leren leren, leren kiezen 

en leren leven. 
• een prominente plaats aan ouders om samen vorm 

te geven aan het onderwijs.
• een onderwijsomgeving met een open visie naar 

de samenleving.
De wijze waarop de deelcolleges van OMO sg Tongerlo 
onderwijs geven, is gebaseerd op de volgende visie. Het 
onderwijs dat ons voor ogen staat, is: 

Actief 
In het leerproces gaan we uit van de talenten die een 
leerling heeft en die hij verder ontwikkelt door er zelf 
wat mee te doen. We creëren daarom zodanige leer-
arrangementen dat deze uitnodigen om actief te zijn, 
op onderzoek uit te gaan, te handelen, alleen, in kleine 
groepjes of in grote groepen. We zorgen ervoor dat we 
de leerling uitdagen om zelf net dat stapje meer te 
willen maken dan hij denkt dat hij kan. 

Attractief 
Het onderwijs moet de leerlingen motiveren en moet 
dus levendig, aantrekkelijk en bedrijvig zijn. In de vorm-
geving van ons onderwijs maken we daarom maximaal 
gebruik van de karakteristieken van de opleidingen: de 
vwo-er die wil onderzoeken om te begrijpen, de havo-
leerling die wil onderzoeken om er iets mee te kunnen 
doen, de vmbo-leerling die iets wil uitzoeken en er wat 
van wil maken. 
Daarnaast bieden we een scala van programma’s aan 
op kunstzinnig en cultureel gebied alsook op sportief 
en recreatief gebied. Op deze gebieden worden andere 
talenten en capaciteiten aangesproken en ontwikkeld, 
die vooral voor de persoonlijke ontwikkeling van belang 
zijn. Naar onze mening is iedere leerling ergens goed in 
en wil dat ook laten zien. 

 SCHOOLGIDS NORBERTUS GERTRUDIS MAVO, DEEL I: 

OMO SG TONGERLO
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Aandachtsvol 
In ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding staat het 
leren van de leerling en de begeleiding van hem cen-
traal. Leerlingen verschillen in capaciteiten, zorgbehoef-
ten en leeftijd. Daarom is de school onderverdeeld in on-
derwijsafdelingen, zodat het mogelijk is die aandacht en 
die structuur te geven die bij een bepaalde leerlingen-
groep past. Door de aldus gecreëerde kleinschaligheid 
weet elke leerling dat hij gekend is en kent elke docent 
zijn leerlingen. De docent is steeds aanspreekbaar voor 
de leerling, de leerling voor de docent en de leerlingen 
voor elkaar. Je leert samen, je hebt iets voor elkaar over 
en je bent er trots op om erbij te mogen horen. 

Karakteristiek van OMO sg Tongerlo 
Open katholiek 
OMO sg Tongerlo is een katholieke onderwijsinstel-
ling. Katholiek betekent dat de waarden en normen 
worden uitgedragen die ten grondslag liggen aan de 
joods-christelijke traditie. OMO sg Tongerlo wil een 
plaats zijn waar leerlingen en medewerkers zich thuis 
voelen, waar een veilig klimaat heerst en waar men 
respectvol, betrokken, solidair, dienstbaar en verant-
woordelijk met elkaar omgaat. We vragen van onze 
medewerkers, de ouders en de leerlingen de waarden 
– die wij als katholieke school willen overdragen –  
te respecteren en daarnaar te handelen. 

Klein binnen groot 
De organisatiestructuur van OMO sg Tongerlo is geba-
seerd op het principe ‘klein binnen groot’. Het beleid 
wordt op het niveau van de instelling geformuleerd. OMO 
sg Tongerlo is onderverdeeld in drie colleges die nauw 
met elkaar samenwerken. 

Toelatingsbeleid Norbertus Gertrudis Mavo 
Toelating tot de brugklas 
Op basis van het advies van de basisschool wordt de 
leerling toegelaten tot het type brugklas, dat volgens het 
advies het meest geschikt is om een succesvolle start te 
kunnen maken met de schoolloopbaan in het voortgezet 
onderwijs. 
Daarnaast geldt het volgende: 
• Leerlingen met een REC 4 indicatie zijn niet vanzelf-

sprekend toelaatbaar. Toelating kan alleen overwogen 
worden als uit de rapportage van afleverende school 
en uit het onderzoek van de toelatingscommissie van 
de Norbertus Gertrudis Mavo blijkt dat de leerling in 
de setting van de school goed kan functioneren en 
het diploma kan behalen. 

Toelating in de hogere leerjaren 
Toelating tot de hogere leerjaren is mogelijk voor zover 
er plaats is in het betreffende leerjaar. Voor toelating tot 
leerjaar 2, 3 en 4 van de Norbertus Gertrudis Mavo geldt 
dat de leerling tot uiterlijk drie weken voor de start van 
de zomervakantie kan worden aangemeld. Bij aanmel-
ding komt de leerling op een wachtlijst. Leerlingen die 
het vmbo-diploma theoretische leerweg of gemengde 
leerweg hebben behaald, kunnen toegelaten worden 
tot 4 havo op het Norbertus Gertrudis Lyceum indien zij 
voldoen aan de toelatingscriteria. 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het 
gebied van gedrag, planning, remediëring, sociaal-emo-
tioneel zijn in principe toelaatbaar. Zij kunnen naast de 
lessen extra coaching, begeleiding, training of steun-
les ontvangen. Voorwaarde voor de toelating is dat de 
leerling in staat moet zijn om te functioneren in een klas 
met maximaal 32 leerlingen. 
Heeft een leerling langdurig intensieve individuele 
begeleiding in een kleine groep nodig, dan is de leerling 
aangewezen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 
middels een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). 
Leerlingen met een geldige TLV zijn in principe niet toe-
laatbaar, behalve in het kader van een terugkeertraject 
naar het VO middels proefplaatsing. 

Toelatingscommissie 
Elk deelcollege van OMO sg Tongerlo heeft een toe-
latingscommissie. Deze wordt voorgezeten door de 
collegedirecteur of een afdelingsdirecteur. De voorzit-
ter neemt na overleg formeel het besluit tot toelating 
van een leerling op het deelcollege. Bezwaar tegen het 
besluit van de school kan schriftelijk en met redenen 
omkleed ingesteld worden bij de rector binnen vijf werk-
dagen na meedelen van het besluit. 

Schoolleiding 
Eindverantwoordelijk schoolleider van OMO sg Tongerlo is: 
mevr. drs. M.J.C. Broodbakker, rector 
Postadres: Postbus 1648, 4700 BP Roosendaal 
Bezoekadres: Bovendonk 1, 4707 ZH Roosendaal 
tel. 0165 – 79 20 00 

De algehele leiding van de colleges is in handen van: 
Da Vinci College 
T.W. van Bennekom
Bovendonk 1 
4707 ZH Roosendaal 
tel. 0165 – 79 21 00 
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Norbertus Gertrudis Mavo/ Gertrudiscollege
mevr. drs. M.E. van der Meer 
Bovendonk 115 
4707 ZH Roosendaal 
tel. 0165 – 79 22 00 

Norbertus Gertrudis Lyceum / Norbertuscollege
mevr. drs. M.A.J. van den Hurk 
Lyceumlaan 10 
4702 XG Roosendaal 
tel. 0165 – 79 23 00 

Inspraak en medezeggenschap 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het 
voorgenomen beleid van OMO sg Tongerlo te toetsen op 
deugdelijkheid, consistentie en samenhang. 

In het medezeggenschapsreglement is – afhankelijk van 
het onderwerp dat aan de orde is – vastgelegd of de raad 
(of een deel daarvan) instemmings- of adviesrecht heeft. 

De MR van OMO sg Tongerlo bestaat uit leden van het 
personeel en uit vertegenwoordigers van ouders en 
leerlingen. De leden van de raad worden jaarlijks rechts-
reeks gekozen voor een periode van twee jaar. 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. 

Op elk college is de inspraak geregeld via een perso-
neelsraad, een ouderraad of ouderpanel en een leerlin-
genraad of leerlingenpanel.
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Missie Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een ver-
eniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voor-
namelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium 
tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten 
van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden ge-
inspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de 
leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs 
en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote 
verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en 
daarmee voor het versterken van de professionaliteit van 
onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen 
zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze 
toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leer-
lingen van. 

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan 
het strategische beleidsplan: Koers 2016. U vindt het 
plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag. 

De plaats van Tongerlo binnen Ons Middel
baar Onderwijs 
OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk 
voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert 
rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. 
De school heeft een raad van advies. Hierin zitten perso-
nen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt 
mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een 
klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van 
bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is 
Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de vol-
gende manieren bereiken: Spoorlaan 171, Postbus 574, 
5000 AN Tilburg, tel 013 – 5955500, omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders 
van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke 
raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad 
beslist onder andere over de benoeming en het ontslag 

van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt 
de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. 
In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de 
ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt 
u zien hoe u dat doet.

Beleid inzake sponsoring 
Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor 
geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in 
het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de 
schooladministratie ter inzage of is te downloaden 
van www.omo.nl. 

Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur
Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons 
Middelbaar Onderwijs 
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken 
regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar 
en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot 
examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en 
verwijdering van leerlingen. 

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, 
agressie en geweld (waaronder pesten) en discrimi
natie Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld 
voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevor-
dering van een prettig schoolklimaat en een prettige 
omgang met elkaar. 

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen 
een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of 
het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of 
bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencom-
missie pas in behandeling genomen als er op de school 
zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. 

Het leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen staan in het leer-
lingenstatuut. 

 SCHOOLGIDS NORBERTUS GERTRUDIS MAVO, DEEL II: 

ONS MIDDELBAAR 
ONDERWIJS 
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Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar  
Onderwijs 
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar  
Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden  
van de medezeggenschapsraad. 

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs 
In het privacyreglement staat op welke wijze de school 
zich aan de kaders van de Wet Bescherming Persoons-
gegevens houdt. 

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs 
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs 
regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en  
de rector/directeur.

Schoolmanagementstatuut 
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding 
tussen de rector/directeur en de overige leden van de 
schoolleiding en andere functionarissen. Nb. Voorbe-
houd hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van  
de school is vastgesteld door de raad van bestuur en 
aldus in werking is getreden. 

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar 
Onderwijs 
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar 
Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/directeur 
en de raad van advies. Alle bovengenoemde reglemen-
ten liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt 
deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het 
leerlingen statuut en het schoolmanagementstatuut van 
de school). 

Regionaal Samenwerkingsverband Roos VO
De Norbertus Gertrudis Mavo maakt deel uit van het  
Samenwerkingsverband Roos VO. In het samenwer-
kingsverband zorgen de scholen samen voor Passend 
Onderwijs. De hoofdtaak van het samenwerkingsver-
band is zorg bieden voor alle leerlingen die dat nodig 
hebben en die zonder deze zorg de school te vroeg 
zouden verlaten zonder diploma of doorstroomperspec-
tief naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Elke 
school heeft een Schoolontwikkelingsperspectief (SOP). 
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, werken de 
scholen met een onderwijs ontwikkelingsperspectief 
(OPP).
Het Samenwerkingsverband Roos VO bestaat uit de 
volgende scholen:
• OMO sg Tongerlo: Da Vinci College, Norbertus Ger-

trudis Mavo, Norbertus Gertrudis Lyceum, Gertrudis-

college en Norbertuscollege
• Marklandcollege: Oudenbosch en Zevenbergen 
• Prinsentuincollege te Oudenbosch
• Jan Tinbergencollege
• Mytylschool Roosendaal
• Stichting Het Driespan
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Wat willen we bereiken met ons onderwijs
Onderwijs met overtuiging
Leerlingen hebben elkaar nodig om zichzelf te ontwik-
kelen. Ze komen verder als ze van en met elkaar leren 
en elkaar ruimte geven om goed samen te leven. Onze 
kernwaarden zijn: goed onderwijs, goed mens, goed 
leven, goed handelen. 
Eén voorbeeld van hoe we dit doen:
• We hebben een aantal duidelijke afspraken over hoe 

we met elkaar omgaan en waaraan we ons allemaal 
houden.

Leren van en met elkaar
We laten leerlingen hun talenten te ontplooien. Elke 
leerling verdient het om tot bloei te komen in de  
sociale omgeving van onze school. De maatschappij 
verandert voortdurend. We stellen onze leerlingen in 
staat zich te kwalificeren op een niveau dat past bij hun 
talenten. Het gaat om leren met hoofd, hart en handen. 
We verzorgen modern onderwijs over de grenzen van 
traditionele kennisgebieden heen. 
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• In onze twee projectweken maken leerlingen kennis 

met onderzoekend leren. Ze doen dit aan de hand 
van levensechte opdrachten. Wij benutten daarbij  
de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen.

• Onze leerlingen gaan op stage en passen daartoe 
wat wij hen leren. 

Anderen leren begrijpen
Samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen 
zijn voorbeelden van vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om een goede plek te verkrijgen in de maat-
schappij. 
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We bieden onderwijs met een grote variatie aan 

werkvormen.
• We starten elke dag het eerste lesuur met een kort 

klassengesprek. We bespreken met de klas de 
bijzonderheden van de dag of de week. Wat is er bij-
zonder voor hen op school deze dag, wat gebeurt er 
in de maatschappij en de wereld wat hen bezighoudt? 

Verschillende leerlingen, verschillende talenten
Elke leerling heeft talenten. We bieden leerlingen de 

mogelijkheid om hun specifieke talenten verder te ver-
sterken. Dit komt concreet tot uiting in een keuze binnen 
ons onderwijsaanbod.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• Leerlingen kunnen kiezen voor SportPlus, Muziek-

Plus of techniek.
• Leerlingen kunnen een Anglia-certificaat halen op 

hun eigen niveau.
• Leerlingen die uitblinken in rekenen kunnen het 

rekenexamen op havoniveau afleggen.
• Tijdens ons trainingslesuur / verrijkingslesuur  

krijgen leerlingen vanaf de herfstvakantie les in  
begrijpend lezen, spelling of onderzoekend leren. 
Alle leerlingen volgen in de derde klas een beroeps-
gericht vak en kunnen hierin in klas  
vier examen afleggen, als ze dat willen.

Onderwijsaanbod 
Twee types brugklassen
De Norbertus Gertrudis Mavo is een mavo met twee 
types brugklassen:
• Een mavobrugklas
• Een mavo/havobrugklas
Onze leerlingen kunnen kiezen uit twee verschillende 
afstudeerrichtingen:
• Mavo (vmbo theoretische leerweg)
• Vmbo gemengde leerweg

De juiste opleiding
De Norbertus Gertrudis Mavo werkt samen met het 
Norbertus Gertrudis Lyceum en het Da Vinci College.  
We willen alle leerlingen een opleiding bieden die hele-
maal past bij hun talenten en interesses. Binnen onze 
scholen groep kunnen leerlingen daarom makkelijk naar 
een ander schooltype doorstromen. 
Een voorbeeld van hoe we dat doen:
• We zorgen voor een soepele overgang. Alle scholen 

en docenten binnen scholengroep Tongerlo werken 
daar met veel plezier actief aan mee.

Aansluiting met havo2
Leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Ze zoe-
ken de leerroute die het beste bij hen past. Dit blijkt al in 
de brugklas. De meeste leerlingen gaan aan het einde 
van de brugklas over naar klas 2 bij ons op school. Er zijn 
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echter elk jaar leerlingen die de overstap maken naar 
de tweede klas van de havo. Op het Norbertus Gertrudis 
Lyceum is onderzoekend leren een belangrijk onderdeel 
van het programma. Wij bereiden hen daarop voor.
Twee voorbeelden van hoe we dat doen:
• In onze mavo/havobrugklas krijgen leerlingen vanaf 

de herfstvakantie één uur onderzoekend leren. 
• Onderzoekend leren staat centraal in onze twee  

projectweken.

Aansluiting met havo en mbo (middelbaar beroeps
onderwijs)
Na het examen vervolgen onze leerlingen hun opleiding 
in havo 4 of in het mbo. Het programma van leerjaar 4 
is erop gericht dat de aansluiting in beide gevallen zo 
soepel mogelijk verloopt. 
Een voorbeeld van hoe we dat doen:
• We stimuleren leerlingen examen af te leggen in 

zeven vakken in plaats van zes.
 
De vakken in de brugklas 
De vakken in de brugklas zijn:
• Nederlands
• Frans
• Engels
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Wiskunde
• Biologie
• Kunst beeldend
• Levensbeschouwing
• Lichamelijke opvoeding
• Muziek
• Studievaardighedenuur
• Mentoruur
• Trainingsles of verrijkingsles onderzoekend leren 
• Keuze uit: Techniek, MuziekPlus of SportPlus

Nieuwe vakken in klas 2
In klas 2 gaan we verder met de meeste vakken uit de 
brugklas, aangevuld met drie nieuwe vakken. Dit zijn:
• Duits
• Economie
• Natuurscheikunde
De definitieve lessentabel voor klas 2 van de Norbertus 
Gertrudis Mavo wordt in schooljaar 2017-2018 vastge-
steld.

Beroepsgerichte vakken in klas 3 en 4
Als enige mavo in Roosendaal bieden we leerlingen de 
keuze uit twee beroepsgerichte vakken. Alle leerlingen 

volgen en beroepsgericht vak in klas 3. Vervolgens 
kunnen leerlingen in klas 4 kiezen uit een examenpak-
ket met of zonder beroepsgericht vak. Met de beroeps-
gerichte vakken zorgen we voor een prima aansluiting 
naar het mbo. Met een extra examenvak (dat praktisch 
al onze leerlingen volgen) is de aansluiting naar havo 4 
ook goed op orde. We bieden de volgende twee beroeps-
gerichte vakken:
• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten
Zorg en Welzijn bereidt leerlingen voor op een vervolg-
opleiding in de zorg of verpleging. Dienstverlening en 
Producten, het vak waarbij leerlingen leren werken met 
computergestuurde systemen, richt zich vooral op ICT 
en organiseren.

Diploma theoretische leerweg (mavo) of gemengde 
leerweg 
Na klas 3 kiest elke leerling zelf of hij in de examenklas 
verder gaat met het beroepsgerichte vak. Wie dat niet 
doet, krijgt een diploma van de theoretische leerweg 
(mavo). Wie dat wel doet, krijgt een diploma van de ge-
mengde leerweg. Veel leerlingen kiezen een extra exa-
menvak. Als het beroepsgerichte vak een extra vak is, is 
de voorbereiding voor zowel mbo als havo optimaal. Met 
de combinatie van mavo en gemengde leerweg hebben 
onze leerlingen de beste voorbereiding op hun toekomst 
die je zich kunnen wensen.

Onderwijstijd
We zetten de onderwijstijd efficiënt in. Gedurende het 
gehele schooljaar proberen we lesuitval wegens ziekte 
of afwezigheid van docenten zoveel mogelijk te beper-
ken. Collega’s nemen in de brugklas de lessen over of 
vangen de leerlingen op. Pas als het echt niet anders 
kan, laten we lessen vervallen. Het eerste en het laatste 
lesuur worden niet vervangen.

Ook docenten blijven leren: studiedagen voor medewer-
kers zullen in het schooljaar 2017-2018 tot een aantal 
lesvrije dagen of dagdelen voor leerlingen leiden.

Als een docent langdurig ziek is, zoeken we een vervan-
ger. Rapportvergaderingen, de wekelijkse leerlingenbe-
sprekingen en personeelsbijeenkomsten bij gelegenheid 
van afscheid of jubilea, vinden zoveel mogelijk na lestijd 
plaats. 

Begeleiding en je thuis voelen op onze school
Algemeen
We vinden het belangrijk dat elke leerling met een 
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mavo-advies het mavodiploma haalt. We vinden het 
belangrijk dat elke leerling goed voorbereid wordt op 
de opleiding die hij na de mavo kiest. Onze school biedt 
daarom meer dan goede lessen. We willen dat leerlin-
gen zich thuis voelen bij ons, dat er een prettige sfeer 
heerst. Dat proberen we op vele manieren te bereiken. 
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We zorgen voor een goede begeleiding, hier staan  

we om bekend
• Onze mavo is kleinschalig georganiseerd. Onze  

docenten kennen alle leerlingen. 
• Elke leerling weet al snel bij wie hij met vragen  

terecht kunt.

Rollen binnen de leerlingenbegeleiding 
Onze school staat bekend om de goede leerlingbegelei-
ding. Alle medewerkers van de school hebben een rol in 
de leerlingbegeleiding. We lichten er een aantal uit.

Mentoren / coaches
De mentor of coach heeft de zorg over een klas of een 
groep leerlingen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor 
leerlingen. Leerlingen kunnen bij hem met vragen te-
recht. Hij volgt hun studie vorderingen nauw. Hij onder-
steunt hen bij de keuze van de schoolloopbaan. De men-
tor of coach onderhoudt ook het contact met ouders. In 
de brugklas en klas 2 heeft een mentor de zorg voor een 
klas. De leerlingen van 3 en 4 mavo worden in kleinere 
groepen begeleid door coaches/mentoren. 

Afdelingscoördinatoren en teamleiders
De twee afdelingscoördinatoren houden zich intensief 
bezig met leerlingenzorg. Ze zorgen dat de dagelijkse 
gang van zaken soepel verloopt. Naast de mentoren zijn 
zij een belangrijk aanspreek-punt voor leerlingen en 
ouders. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de dagelijkse 
controle van de absenten en de opvang van leerlingen 
die te laat komen.

Verzuimcoördinator
Soms kan een leerling niet naar school komen. De ou-
ders hebben verlof aangevraagd conform ons protocol  
of melden hun kind ’s ochtends ziek. De verzuimcoör-
dinator controleert elke dag of alle leerlingen aanwezig 
zijn. Als een leerling afwezig is en we geen bericht heb-
ben ontvangen, nemen we contact op met de ouders. 

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is belast met specialistische zorg 
voor leerlingen. 
• Leerlingen met dyslexie. 

• Leerlingen die in aanmerking komen voor begelei-
ding in het kader van Passend Onderwijs.

• Leerlingen met (leer)problematiek die zodanig is dat 
extra begeleiding nodig is om het diploma te halen.

De zorgcoördinator overlegt regelmatig met de afdelings - 
coördinatoren in ons intern zorgoverleg. Ze bespreken 
samen welke ondersteuning leerlingen nodig hebben. 
Aan het intern zorgoverleg nemen ook de leerlingbege-
leider en de jeugdprofessional van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin deel. 

Contactgegevens zorg coördinator en begeleider  
passend onderwijs
De zorgcoördinator is mevrouw De Kruif  
(HCH.deKruif@norbertusgertrudismavo.nl).  
Zij wordt ondersteund door mevrouw Matthijsse  
(R.Matthijsse@norbertusgertrudismavo.nl). 

Antipestcoördinator
Pesten kan een serieus probleem zijn op school. De ge-
volgen van pesten kunnen groot en langdurig zijn. In de 
studielessen in de brugklas wordt aandacht besteed aan 
pesten. Als er sprake is van pestgedrag, is de mentor 
het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders 
De Norbertus Gertrudis Mavo hanteert in 2017-2018 het 
pestprotocol van het Gertrudiscollege. De antipestcoör-
dinator van de school is mevrouw Matthijsse  
(R.Matthijsse@norbertusgertrudismavo.nl).

Vertrouwenspersoon
Leerlingen krijgen soms te maken met seksuele inti-
midatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discri-
minatie. Seksuele intimidatie, discriminatie en geweld 
horen niet thuis op onze school. Ongewenste seksueel 
getinte aandacht of opmerkingen over huidskleur, 
afkomst of geloof kunnen heel vervelend of kwetsend 
zijn. Ze kunnen bij onze vertrouwenspersoon terecht om 
hierover te praten. Onze vertrouwenspersonen zijn:
• mevrouw M. van den Bogaard  

(M.vandenBogaard@norbertusgertrudismavo.nl) 
• de heer J. van den Bemt  

(JC.vandenBemt@norbertusgertrudismavo.nl). 
De vertrouwenspersoon neemt de klacht serieus. Hij 
kan bemiddelen tussen klager en beklaagde. In sommi-
ge gevallen zal de klacht ingediend moeten worden bij 
de klachtencommissie of bij de politie. De vertrouwens-
persoon begeleidt de leerling hierbij.
De vertrouwenspersoon kan maatregelen voorstellen 
om in de toekomst dergelijke klachten te voorkomen. 
Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk met 
alle informatie om.
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Jeugdprofessional
De jeugdprofessional is er voor vragen over jeugd en 
begeleiding van jeugd en hun ouders. De jeugdprofes-
sional werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Elke school heeft een eigen jeugdprofessional. 
De jeugdprofessional maakt deel uit van het ZorgAd-
viesTeam (ZAT) van de school. De jeugdprofessional is 
wekelijks op school aanwezig. 

Intern Zorgoverleg en ZorgAdviesTeam
Wekelijks vindt zorgoverleg plaats tussen de afde-
lingscoördinatoren, teamleiders en het zorgteam. 
Daarnaast komt zes keer per jaar het ZorgAdviesTeam 
(ZAT) bij elkaar. Hierin bespreken we leerlingen die 
meer zorg nodig hebben. Het ZAT heeft contacten met 
externe professionele hulpverlening en overlegt regel-
matig met de leerplichtambtenaar, de jeugdprofessio-
nal van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdarts 
en de wijkagent. Bespreking in het ZAT vindt alleen 
plaats na toestemming van de ouders/verzorgers van 
de leerling. 

Counseling
De mentor spreekt iedere mentorleerling geregeld. 
Daarnaast kan een leerling (maximaal vier) gesprek-
ken voeren met een counselor als daarvoor aanleiding 
is. In het intern zorgoverleg wordt besloten of counse-
ling gewenst is.

Ongevallenprocedure op school
Bij een ongeval op school wordt de schoolleiding 
direct door de betrokken medewerker geïnformeerd. 
We registreren het ongeval. In geval van een ernstig 
ongeval wordt de huisartsenpost ingeschakeld en/of 
de ambulance gebeld. De ouders of verzorgers worden 
onmiddellijk op de hoogte gebracht. In minder ernstige 
gevallen vragen we ouders hun zoon of dochter op te 
komen halen.

Het is daarom belangrijk dat we ouders of verzorgers 
kunnen bereiken. De telefoonnummers, waarop zij 
onder schooltijd bereikbaar zijn, moeten bij de ad-
ministratie van de locatie bekend zijn. Slechts wan-
neer de ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn of 
in noodsituaties, zorgt de school zelf voor de verdere 
afwikkeling

Leren buiten de klas
Algemeen
Leren gebeurt niet alleen in de klas. Ook buiten het 
klaslokaal valt veel te leren. We kennen ook leeractivi-

teiten die een andere vorm dan de lesvorm hebben. Een 
aantal activiteiten hoort onlosmakelijk tot het onderwijs-
proces. Deze activiteiten zijn verplicht voor alle leerlin-
gen. Aan deze activiteiten zijn voor leerlingen of ouders 
nooit extra kosten verbonden. 

Andere activiteiten zijn leuk of vormend, maar niet 
verplicht voor alle leerlingen. Voor deze categorie 
activiteiten wordt aan de ouders een financiële bijdrage 
gevraagd. Als leerlingen besluiten niet mee te doen aan 
deze activiteiten, volgen ze verplicht een alternatief  
programma op school. Voorbeelden hiervan zijn de  
dagexcursies en de meerdaagse schoolreis. 

Een greep uit het aanbod: introductiedagen aan het be-
gin van het schooljaar, sportdagen, sportclinics, school-
sporttoernooien, schoolfeesten, galabal, goeden doele-
nacties, vieringen, culturele evenementen, schoolreizen, 
excursies, meerdaagse schoolreis. 

Dagexcursies en bijzondere educatieve activiteiten op 
en rond de school
We laten de leerlingen graag een kijkje nemen buiten 
de school. Daarom organiseren we voor elk leerjaar 
een of twee dagexcursies. Een vaksectie organiseert 
een dergelijk excursie. Het programma sluit aan bij het 
onderwijs in de klas. 
De excursies brengen kosten met zich mee. Deze kosten 
brengen we in rekening bij de ouders. We streven ernaar 
de kosten zo laag mogelijk te houden. We vinden het 
belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen.
De kosten worden via de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. 
Als de ouder de bijdrage niet betaalt, zorgen we voor 
een alternatief programma op school voor de betreffen-
de leerling. Naast excursies zijn er nog enkele andere 
educatieve dagactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de 
biologiedag voor de brugklassen.

Meerdaagse reizen
Een bijzondere reis is de meerdaagse werkweek in de 
derde klas. Wanneer leerlingen de school verlaten, 
geven zij vaak aan dat de meerdaagse reis hun mooiste 
herinnering vormt. De meerdaagse excursie is waarde-
vol voor leerlingen. Ze maken kennis met cultuur, 
gewoontes en taal van een ander land. Ze leren hun me-
deleerlingen en docenten op een andere manier kennen. 
Deelname aan de meerdaagse reis is niet verplicht. We 
hopen wel dat zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen 
gaan. Daarom proberen we de kosten zo laag mogelijk 
te houden. Niet-deelnemende leerlingen krijgen een 
alternatief programma op school aangeboden.



NORBERTUS GERTRUDIS MAVO   |   17

Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wel vragen we 
de ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 
Die proberen we zo laag mogelijk te houden. De ou-
derbijdrage zorgt ervoor dat we een aantal extra leuke 
en leerzame activiteiten kunnen organiseren voor onze 
leerlingen. De ouders uit de Medezeggenschapsraad 
wordt elk jaar gevraagd in te stemmen met de hoogte 
van de bijdrage en de besteding ervan. De overeenkomst 
vrijwillige ouderbijdrage vindt u op onze website.

Boeken en leermiddelen
Alle leerlingen krijgen de boeken, werkboeken en digi-
taal materiaal gratis tot hun beschikking. Ze ontvangen 
dit pakket in bruikleen. Ze betalen geen borg. We ver-
wachten dat alle leerlingen netjes met het materiaal om-
gaan en de boeken aan het einde van het jaar weer zon-
der schade bij ons inleveren. Als er sprake van schade is, 
wordt de schade in rekening gebracht bij de ouders.

Overig materiaal en sportkleding lichamelijke  
opvoeding (LO)
De school verstrekt niet alle materialen. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor persoonsgebonden lesmateriaal, 
zoals schriften, sportkleding, een rekenmachine en 
woordenboeken. De school biedt LO-kleding aan voor 
een gunstige prijs. Zie bijlage Overige schoolkosten.

Computergebruik op school
We willen dat alle leerlingen en medewerkers goed en 
veilig op onze computers kunnen werken. Alle leerlin-
gen en medewerkers hebben een eigen inlogcode. Deze 
code wordt aan het begin van het schooljaar verstrekt. 
Het is van groot belang om deze inlogcode op een goede 
en veilige plaats te bewaren.
Met deze inlogcode kan de leerling op alle leerling-pc’s 
binnen de school inloggen. We verwachten van de 
leerlingen dat ze elke les over hun eigen inlogcode en 
wachtwoord beschikken. We zijn zuinig op ons materiaal 
en verwachten dat ook van onze leerlingen. Oneigenlijk 
gebruik is niet toegestaan. Zie hiervoor het ‘Reglement 
en protocol computergebruik op OMO sg Tongerlo’

Kluisje
Leerlingen kunnen hun spullen op school veilig opber-
gen in een kluisje. Ze huren het kluisje van de school. 
Ze betalen ook een borg. Als we de kluissleutel aan het 
einde van het schooljaar terugkrijgen, krijgt de leerling 
de borg van ons retour.
Gedurende het schooljaar controleren we enkele 

malen alle kluisjes op de aanwezigheid van wapens of 
verdoven de middelen. Deze controle gebeurt onaange-
kondigd. De school werkt ook mee aan onderzoeken die 
door de politie worden verricht.

Financiële tegemoetkoming 
Er zijn ouders voor wie de kosten voor school (bijvoor-
beeld voor schoolreizen, excursies of materialen) niet 
op te brengen zijn. In veel gevallen kunnen ouders een 
aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- 
of ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeen-
te naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij 
kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u 
in aanmerking komt.

Stichting Leergeld                 
We willen graag dat alle leerlingen mee kunnen doen 
aan alle activiteiten. We willen alle kinderen kansen bie-
den. Soms kunnen leerlingen om financiële redenen niet 
meedoen. De ouders kunnen dan een beroep doen op 
Stichting Leergeld Roosendaal. Het uitgangspunt van de 
Stichting is: meedoen vergroot de horizon van kinderen:
• ze maken sociale contacten;
• ze leren teamgeest en zich handhaven in een groep;
• ze leren winnen en verliezen.
Stichting Leergeld Roosendaal biedt hulp. De Stichting 
betaalt de rekening, waardoor leerlingen kunnen deel-
nemen. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in 
vertrouwelijkheid.
Stichting Leergeld Roosendaal richt zich op ouders / 
verzorgers van schoolgaande kinderen 
• Met een laag inkomen
• Woonachtig in de gemeente Roosendaal
• Die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed 

krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in  
de studiekosten of een andere regeling

• Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed  
krijgen.

U kunt zelf contact opnemen met Stichting Leergeld 
Roosendaal. Als u in een andere gemeente woont, kunt 
u via de website van de stichting (www.leergeld.nl) 
nadere informatie opzoeken. Het kan echter zijn dat er 
voor uw gemeente nog geen Stichting Leergeld is opge-
richt. Dan is het helaas niet mogelijk om uw aanvraag te 
behandelen.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en 
degenen die voor de school actief zijn (docenten, vrij-
willigers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims 
ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is 
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niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er 
is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 
is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles 
bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school 
deze kosten niet te vergoeden. 

De school is niet aansprakelijk voor schade door on-
rechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij 
jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoor-
delijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat 
ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzeke-
ring afsluiten. 

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan 
persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of 
voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn op-
geborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf 
een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering 
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers 
aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd te-
gen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaar-
den kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de 
dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen 
initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedin-
gen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijk-
heid. 

Annuleringskostenverzekering
De school heeft geen annuleringskostenverzekering. 
Wanneer u dit risico wilt verzekeren, adviseren wij u 
deze verzekering zelf af te sluiten meteen na het aan-
melden voor de reis.

Verzuim
Langdurig of frequent ziekteverzuimen en M@ZL
Soms is er spraken van langdurig schoolverzuim. We 
hebben aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of 
langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom werken 
met een ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit: 
“Mazzel”). M@ZL is in ons schoolreglement opgenomen. 
M@ZL staat voor Medische Advisering van de ziekgemel-
de leerling. We werken samen met een jeugdarts van 
GGD West-Brabant en de leerplichtambtenaar van de 
gemeente.
Bij langdurig of frequent verzuim neemt de mentor in 
samenspraak met de zorgcoördinator contact op met 
ouders en andere betrokkenen. Het doel is dat de leer-
ling weer kan deelnemen aan de lessen. 

 Werkwijze M@ZL
Bij ziekte vragen ouders aan school vrijstelling van het 
volgen van het lesprogramma voor hun zoon of dochter. 
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaat de school 
in gesprek met ouders. We vinden het belangrijk dat de 
leerling weer zo snel mogelijk aan het lesprogramma 
kan deelnemen. Ouders die vragen hebben over het 
ziekteverzuim van hun kind, kunnen ook zelf een  
M@ZL-consult aanvragen.

Verzuimgesprek
We nodigen ouders uit voor een verzuimgesprek op 
school bij:
• een vierde ziekmelding in drie maanden tijd
• een zevende aaneengesloten ziektedag (schooldagen)
• zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van een 

leerling.
De ouders ontvangen een overzicht van het verzuim van 
hun kind. De mentor bespreekt een Plan van Aanpak 
met de ouders. Het gesprek kan soms leiden tot een 
consult van de jeugdarts. De jeugdarts adviseert over 
deelname aan het lesprogramma. Het gesprek is ver-
trouwelijk. In verband met het medisch beroepsgeheim 
koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met 
toestemming van de ouders en/of de leerling terug aan 
de school.

De leerplichtambtenaar
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden 
op ongeoorloofd schoolverzuim. 

Welke extra ondersteuning bieden wij?
Begeleiding bij studie
De meeste leerlingen kunnen de lessen volgen zonder 
extra begeleiding. Sommige leerlingen hebben extra 
studiebegeleiding nodig. De zorgcoördinator en de 
afdelingscoördinator overleggen hierover met de ouders. 
De begeleiding van leerlingen met leerproblemen wordt 
verzorgd door remedial teacher of de begeleider passend 
onderwijs.

Screening
De resultaten van toetsen en informatie van vakdocen-
ten geeft veel informatie over de studievoortgang van 
leerlingen. Daarnaast gebruiken we screeningsinstru-
menten om de ondersteuningsbehoefte van een leerling 
in beeld te brengen, zoals de Cito VO toetsen.

Cito VO
In klas 1, 2 en 3 wordt een aantal cito voortgangstoet-
sen (cito VO) afgenomen op het gebied van Nederlands, 
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Engels, wiskunde/rekenen en studievaardigheden.  
Deze landelijke toetsen worden in april afgenomen.  
De toetsen geven een beeld van de capaciteiten van een 
leerling. We kunnen ook zien welke ontwikkeling een 
leerling doormaakt en wat de ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen zijn. De resultaten van de Cito VO worden 
in de overgangsvergadering meegewogen.

Steunlessen en tutorbegeleiding
In de tweede klas kunnen leerlingen één uur per week 
hulp krijgen in de vakken Nederlands, Engels of wiskun-
de als extra steuntje in de rug. Dit bevordert het zelfver-
trouwen. 

Huiswerkklas 
Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag deelnemen aan de huiswerkklas. Ze stu-
deren onder toezicht van een docent. De huiswerkklas 
is geschikt voor leerlingen die het moeilijk vinden om 
thuis aan het werk te gaan of geen geschikte studieplek 
hebben. 
Deelname is voor een periode van een half jaar. Terug-
gave van (een deel van) de bijdrage is alleen mogelijk als 
de leerling de school verlaat.
De kosten van deze begeleiding bedragen:
• €15,- per half jaar bij één dag per week,
• €25,- per half jaar bij twee dagen per week, 
• €35,- per half jaar bij drie dagen per week,
• €45,- per half jaar bij 4 dagen per week. 

Rekenen
Leerlingen hebben leren rekenen op de basisschool. Ze 
voldoen aan het reken niveau van het basisonderwijs 
(1F). Met dit niveau kunnen ze in de brugklas goed uit de 
voeten. Vanaf klas 2 starten we met rekenlessen op het 
volgende niveua: 2F. Leerlingen krijgen weer rekenles. 
We bereiden hen voor op de rekentoets in klas 4. Alle 
leerlingen maken de landelijke rekentoets af op niveau 
2F. Voor leerlingen met dyscalculie hebben we een pro-
tocol (nu nog van het Gertrudiscollege).
Momenteel telt de toets niet mee in de slaag-/zakre-
geling voor mavoleerlingen. Leerlingen krijgen het 
toetscijfer bij diplomering mee als officiële bijlage bij de 
cijferlijst. We geven graag kansen aan leerlingen die uit-
blinken in rekenen. Een voorbeeld van hoe we dit doen:
• Leerlingen die de rekentoets 2F goed maken kunnen 

de rekentoets op havoniveau 3F afleggen te leggen. 

Dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie of dyscalculieverklaring 
komen in aanmerking voor extra voorzieningen. Daar-

naast leren we hen om zo goed mogelijk met hun taal- 
of reken probleem om te gaan. Een dyslexie verklaring 
wordt afgegeven door een bevoegde deskundige. De 
school geeft geen dyslexie verklaringen af.
De zorgcoördinator beoordeelt van welke voorzieningen 
een leerling gebruik kan maken. De dyslexie afspraken 
zijn vastgelegd in het dyslexieprotocol van de school. 
Soms vraagt het dyslexie- of dyscalculieprobleem een 
individuele en gespecialiseerde aanpak. Die kan de 
school niet bieden. Daarvoor verwijzen wij naar gespeci-
aliseerde instanties buiten de school.

Sociaalemotionele begeleiding
Als we signalen van een leerling, ouders of docenten 
krijgen dat er mogelijk extra ondersteuning nodig is, 
onderzoeken we dat. Daarnaast gebruiken we enkele 
instrumenten die ons helpen vaststellen of er leerlingen 
zijn die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Screening om begeleidingsbehoefte vast te stellen
We maken gebruik van een aantal instrumenten om de 
sociaal-emotionele begeleidingsbehoefte van leerlingen 
in beeld te brengen. In de brugklas vullen leerlingen de 
schoolvragenlijst in. Deze vragenlijst geeft informatie 
over het welbevinden van de leerlingen. Soms wordt een 
leerling naar aanleiding van de schoolvragenlijst uitge-
nodigd om deel te nemen aan de SoVatraining (= sociale 
vaardigheden training). 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
Onze leerlingen zijn vanaf de brugklas bezig met loop-
baanoriëntatie. LOB heeft als doel om onze leerlingen 
loopbaancompetent te maken. Bij LOB gaat het erom 
dat leerlingen hun eigen kwaliteiten, talenten, drijfveren 
en passies leren kennen. Ook leren ze de wereld van op-
leidingen en beroepen kennen. Zij leren om daarin een 
match te maken. Waar voelen zij zich het meest thuis? 
Waar komt hun talent het meest uit de verf?
Door middel van diverse activiteiten, het verzamelen van 
informatie en het opdoen van ervaringen ontwikkelt elke 
leerling een toekomstig beroepsbeeld. Leerlingen hou-
den tijdens hun gehele schoolloopbaan een loopbaan-
dossier bij met daarin de ontwikkelingen. De mentor ziet 
toe op de voortgang. Enkele voorbeelden van activiteiten:
• On Stage (beroepenfeest en doe dag) in klas 2
• Mammoetvoorlichting in klas 3
• Sollicitatie presentatie project in klas 4

Decaan
De decaan is mevrouw N. Bulkmans  
(N.Bulkmans@norbertusgertrudismavo.nl). 
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Gedragsregels
In het leerlingenreglement en het leerlingenstatuut 
staan uitgebreid de rechten en plichten vermeld. In het 
licht van de pedagogische school die we willen zijn, 
werken we met een minimum aan regels. De basisregel 
die we hanteren, is: ‘We hebben respect voor elkaar, we 
gedragen ons fatsoenlijk.’ In de Tumult agenda vinden 
de leerlingen deze leefregels:
• Zorg ervoor dat het opgeruimd is om je heen. Werk 

zachtjes en snel, dan ben je eerder klaar.
• Maak dat je de goede boeken en schriften bij je hebt. 

Ook andere hulpmiddelen als geodriehoeken etc.
• Verlaat de klas rustig en normaal zonder overlast 

aan anderen.
• Blijf rustig in de school. Als je anderen kunt helpen, 

doe dat dan.
• Niet rennen in het gebouw (behalve bij lichamelijke 

opvoeding natuurlijk).
• Houd zoveel mogelijk rechts aan, dus ook op trappen 

en in smalle gangen.
• Niet eten in de klas, ook geen kauwgum.
• Zorg dat je in en buiten de klas je rustig gedraagt. 

Niet duwen en laat anderen er langs in een gang of 
op een trap.

Roken
De Gertrudis Norbertus Mavo is een rookvrije school. 
Roken is niet toegestaan op het terrein van de school.

Mobiele telefoon
Mobiele telefoons mogen gebruikt worden in verkeers-
ruimtes. Indien van toepassing geeft een docent toe-
stemming voor gebruik tijdens de les bij ondersteuning 
van het leerproces. Wanneer een leerling tijdens de les-
sen of in de gangen ongeoorloofd zijn telefoon gebruikt, 
wordt deze ingenomen en aan een afdelingscoördinator 
of teamleider overhandigd. De leerling mag zijn telefoon 
diezelfde dag om 16.30 uur weer op komen halen.

Veiligheidsbeleid
De Norbertus Gertrudis Mavo ontwikkelt zich tot  
een pedagogische school. Onze sleutelbegrippen zijn 
‘vertrouwen en respect’. Wel geven we duidelijk de 
grenzen aan. Als het vertrouwen wordt beschaamd, 
nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo doen we 
in geval van diefstal altijd aangifte bij de politie. Bij 
verdenking van het in bezit hebben van verdovende 
middelen of wapens, houden wij ons het recht voor 
kluisjes te openen of tassen te controleren. Dit gebeurt 
in het bijzijn van de leerling in kwestie en een lid van de 
schoolleiding. Bovendien worden jaarlijks  

de veiligheidsgevoelens onder leerlingen gepeild en is er 
een antipest-coördinator.

Cameratoezicht
We zetten cameratoezicht in. Camerabeelden worden 
opgenomen, bewaard en gebruikt. We doen dit om:
• Het gebouw tegen inbraak te beschermen.
• Ongewenste personen tijdig te kunnen signaleren.
• Vernieling of schade aan het gebouw en de (terrein)

inrichting te kunnen registreren.
• Psychisch geweld (waaronder pesten) of fysiek  

geweld te kunnen registreren.
• Na incidenten personen of voertuigen te kunnen 

identificeren. 

De camerabeelden ondersteunen het gerechtvaardigde 
belang van de school (noodzakelijkheidsvereiste). Het 
kan noodzakelijk of wenselijk zijn beelden aan derden, 
in casu de politie, ter beschikking te stellen. Hierbij 
kunnen de rechten en vrijheden van de pleger(s) van 
de onrechtmatigheid, in het geding komen. Daarom is 
toestemming voor het beschikbaar stellen van de beel-
den van de bewuste persoon of personen dan wel diens 
wettelijke vertegenwoordiger(s) niet aan de orde.

Transparantie
De camera’s hangen duidelijk zichtbaar in en om de 
school. Bij de beide ingang van het schoolgebouw is dui-
delijk zichtbaar aangegeven dat er camerabeveiliging is. 

Bewaren van camerabeelden
Uitgangspunt is dat als opgeslagen beelden niet langer 
nodig zijn voor het doel waarvoor ze op opgenomen zijn, 
ze worden vernietigd. Beelden worden zolang bewaard 
als redelijkerwijs nodig is in verband met het doen van 
onderzoek naar onregelmatigheden. In de regel worden 
beelden in reguliere schoolweken na een week ver-
nietigd, met uitzondering van die beelden waarop een 
onregelmatigheid geconstateerd is. Deze zullen bewaard 
worden tot het moment dat mogelijke vervolgacties op 
basis van die onregelmatigheid zijn afgesloten.

Toegang tot de beelden
Directe toegang tot de beelden hebben die medewerkers 
die daartoe door de schoolleiding de opdracht hebben 
gekregen. In de dagelijkse praktijk zijn dat de conciërge, 
een daartoe aangewezen medewerker van de ICT-afde-
ling en de directie van de school. In geval van geconsta-
teerde overtredingen in het licht van de doelstelling en 
de vervolgacties daarvan kunnen andere medewerkers 
worden ingeschakeld.
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Verhalen van schade
We zijn zuinig op ons schoolgebouw. Alle gebruikers van 
het gebouw hebben de opgave om het gebouw netjes 
te houden. Daar wordt goed op gelet, onder meer met 
behulp van het camerasysteem. Mocht er toch schade 
aan het gebouw of aan de (buiten)inventaris worden toe-
gebracht, dan worden alle kosten die hiermee gemoeid 
zijn om de schade te herstellen bij de ouders in rekening 
gebracht. We willen dat ook in de toekomst leerlingen 
van alle voorzieningen op onze school kunnen profteren.

Monitoring
We willen graag weten of onze leerlingen en medewer-
kers zich veilig voelen bij ons op school. Om een duide-
lijk beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving wordt elke 
twee jaar een onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is veilig-
heid een van de thema’s van het waarderingsonderzoek, 
dat we elke vier jaar onder leerlingen, ouders en me-
dewerkers uitvoeren. De resultaten hiervan gebruiken 
we om onze aanpak te evalueren en bij te stellen. We 
registreren incidenten.

Rechten en plichten van ouders, leerlingen 
en bevoegd gezag
Algemeen
Een school is een grote gemeenschap waarin iedereen 
op een goede manier met elkaar om moet kunnen gaan. 
Om dat mogelijk te maken moet een aantal zaken goed 
geregeld zijn. Sommige regels zijn wettelijk voorge-
schreven, andere zijn door de raad van bestuur van OMO 
of door de school zelf opgesteld.

Soms is er een verschil van mening over de toepassing 
of uitvoering van een regel. Een gesprek met de direct-
betrokkene(n) is het meest effectief. Ervaring leert dat 
veel problemen opgelost kunnen worden door er samen 
over te praten. Snel en alert reageren is hierbij van 
belang. Een klein probleem oplossen gaat gemakke-
lijker en efficiënter dan een uitgegroeid conflict. Is er 
aarzeling om dit te doen, dan kan – afhankelijk van het 
probleem - ook de hulp van een mentor, teamleider of 
afdelingscoördinator ingeroepen worden.

Op OMO sg Tongerlo hanteren we de regelingen die door 
de raad van bestuur van OMO zijn vastgesteld. 

Schoolreglement en leerlingenstatuut
Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking 
tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. 
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vast-
gelegd in het leerlingenstatuut.

In het kort zijn de rechten en plichten van de leerling,  
de ouder en de school de volgende:
• De leerling heeft recht op goed onderwijs.
• De leerling heeft recht op een correcte benadering 

door de medewerkers van de school. 
• De leerling heeft de plicht zijn werk in orde te  

hebben, zich correct te gedragen ten opzichte van 
medewerkers en medeleerlingen en zich te houden 
aan de gedragsregels van de school.

• De ouder heeft het recht goed onderwijs en een  
correcte bejegening voor zijn kind te verlangen. 

• De ouder heeft de plicht erop toe te zien dat zijn kind 
doet wat nodig is om succesvol te zijn, dat het alle 
spullen heeft die daarvoor nodig zijn en dat het zich 
correct gedraagt tegenover medewerkers en mede-
leerlingen.

• De school heeft de plicht te zorgen voor goed onder-
wijs.

• De school heeft de plicht duidelijkheid te geven over 
toelatingsnormen, toetsing en cijfers, rapportages  
en overgangsnormen. 

• De school heeft het recht eisen te stellen aan de 
leerling wat betreft zijn leerhouding en zijn gedrag 
ten opzichte van medeleerlingen, medewerkers en 
het omgaan met materiële zaken.

• Leerling en ouder hebben het recht klachten of 
bezwaren in te dienen tegen handelingen of beslis-
singen van medewerkers van de school. 

• De school heeft de plicht klachten of bezwaren  
correct te behandelen. 

• De school heeft het recht een leerling die zich niet 
aan de regels houdt, te corrigeren.

Inzagerecht
We hanteren de wettelijke regels rond inzagerecht in 
persoonsgegevens en toestemmingsvereisten voor  
bewerken van persoonsgegevens.

Bespreken van klachten
De algemene regel is dat we eerst proberen een klacht 
op te lossen op de plek waar die ontstaan is. Als er iets 
niet goed gegaan is, bijvoorbeeld tussen een leerling en 
een docent, zullen beiden dit in de regel samen oplos-
sen. Lukt dat niet, dan kan de mentor worden ingescha-
keld of de teamleider of afdelingscoördinator. In de regel 
wordt er dan wel een oplossing gevonden. Is dat toch 
niet het geval dan kan de klacht voorgelegd worden aan 
de collegedirecteur en in het uiterste geval aan de rector.
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Onderwijstelefoon
Er is een persoonlijke hulplijn voor individuele hulpvra-
gen van leerlingen en ouders: de Onderwijstelefoon. Het 
telefoonnummer is 0800-1608.

Examenresultaten  
De Norbertus Gertrudis Mavo bouwt een nieuwe school 
vanaf leerjaar 1. Er zijn nog geen examenresultaten. 
De examenresultaten van de mavoleerlingen van het 
Gertrudiscollege zijn te vinden in de schoolgids van het 
Gertrudiscollege

Bevorderingsresultaten 
De Norbertus Gertrudis Mavo bouwt een nieuwe school 
vanaf leerjaar 1. Er zijn nog geen bevorderingsresulta-
ten. 

Communicatie
Algemeen
Goede communicatie tussen ouders en school is van 
groot belang. De opvoeding thuis en de onderwijsont-
wikkeling op school liggen in elkaars verlengde. Er is 
sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, ook van de leerling. Naarmate een kind 
ouder wordt, neemt de eigen verantwoordelijkheid voor 
het leer- en ontwikkelingsproces toe. De drie ‘spelers’ 
(leerlingen, ouders en school) moeten het samen doen. 
Samenwerking kan niet zonder communicatie.

Communicatie begint bij goede informatie.

Mondelinge informatie en communicatie
Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken de ou-
ders kennis met de mentor. Er wordt informatie gegeven 
over de organisatie van het schooljaar en de inhoud van 
het onderwijs.

In de loop van het schooljaar zijn er ouderavonden. In 
een persoonlijk gesprek kunnen de studieresultaten en 
de wijze waarop de leerling zich ontwikkelt bespreken 
met de mentor of vakdocent. Elke ouder kan altijd een 
afspraak maken met de mentor, een afdelingscoördina-
tor of een docent van de school als de situatie daarom 
vraagt. Ook vanuit de school kan om een gesprek met de 
ouders worden gevraagd.

Als ouders telefonisch contact willen hebben met een 
docent, kan dat vaak niet direct worden ingewilligd. De 
medewerker van de receptie zal aan de docent doorge-
geven dat er is gebeld. De docent neemt contact op met 
de ouder.

Schriftelijke informatie en communicatie
In de schoolgids staat in grote lijnen de belangrijkste 
informatie over de school vermeld. De schoolgids is via 
de website te raadplegen. 

Ouders ontvangen enkele malen per jaar een nieuws-
brief met activiteiten of mededelingen die voor de 
ouders van belang zijn. De nieuwsbrief bevat ook een 
overzicht van alle belangrijke data van de betreffende 
periode. 

De school maakt veelvuldig gebruik van email om ouders 
te informeren. Ouders die geen emailadres hebben, 
kunnen deze informatie per post ontvangen als ze dit  
bij de administratie bekend maken.

Contact opnemen met de school
U kunt per e-mail contact leggen met de Norbertus  
Gertrudis Mavo via: info@norbertusgertrudismavo.nl.

Magister 
Magister is ons schooladministratiesysteem. Ouders en 
leerlingen vinden informatie in Magister over:
• Cijfers
• Dagrooster
• Huiswerk

Wanneer het standaardrooster van toepassing is, is 
Magister betrouwbaar. Er is een probleem als er lessen 
worden verplaatst. Dan verhuizen de proefwerken en, 
indien van toepassing, het huiswerk niet automatisch 
mee. 
We proberen leerlingen en ouders zo goed en volledig 
mogelijk te informeren. Daarbij zijn we afhankelijk van 
Magister als ondersteunend systeem. We moeten con-
stateren dat Magister ons niet altijd volledig kan helpen. 
Het basisrooster, de mededelingenborden op school en 
de werkafspraken in de klas zijn daarin leidend.

Educatieve Leeromgeving (ELO)
We werken op onze school met de ELO Moodle. 

Gedragslijn informatieverstrekking aan gescheiden 
ouders
Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Ook 
gescheiden ouders hebben dat recht, tenzij de rechter 
anders heeft besloten. De school zal nooit partij kiezen 
in conflicten tussen ouders. De ouder aan wie de directe 
zorg is toevertrouwd is voor de school de eerstverant-
woordelijke en het aanspreekpunt. Het is belangrijk dat 
de school weet wie de eerstverantwoordelijke ouder is. 
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Bij twijfel neemt de school het initiatief om duidelijkheid 
te krijgen. 

De ouder met wie de school geen direct contact heeft, 
kan ieder jaar opnieuw op aanvraag de gewenste school-
vorderingsinformatie opvragen. De school kan bepalen 
dat vertrouwelijke informatie niet wordt opgestuurd. De 
school kan ook besluiten informatie niet te verschaffen 
als het belang van het kind in het geding is. Een derge-
lijk besluit wordt genomen door de afdelingsdirecteur 
in overleg met het zorgteam. Hierbij baseren zij zich op 
beschikbare rapportages van psychologen, orthopeda-
gogen, artsen en anderen. 
Wanneer een leerling zestien jaar of ouder is, is voor de 
verstrekking van de informatie de toestemming van het 
kind nodig.

De school nodigt voor ouderavonden de ouder uit aan 
wie de zorg is toevertrouwd. Wanneer de ex-partner zelf 
contact opneemt met de school met de vraag ook te 
worden uitgenodigd zal de school daarop ingaan, nadat 
de eerstverantwoordelijke ouder daarover is geïnfor-
meerd.

De organisatie van het onderwijs
Schooltijden mavo
Les 1   08.20 – 09.10 uur 
Les 2   09.10 – 10.00 uur 
Pauze van 10.00 tot 10.20 uur 
Les 3   10.20 – 11.10 uur 
Les 4   11.10 – 12.00 uur 
Pauze van 12.00 tot 12.30 uur 
De leerlingen van havo en vwo van het Gertrudiscollege 
hebben vanaf 12.00 uur hun 5e les.
Les 6   12.30 – 13.20 uur 
De leerlingen van havo en vwo het Gertrudiscollege hebben 
vanaf 12.50 uur pauze. 
Les 7   13.20 – 14.10 uur 
Les 8   14.10 – 15.00 uur 
Les 9   15.00 – 15.50 uur 

Het onderwijs bestaat niet alleen uit lessen volgens het 
lesrooster. Het lesrooster zelf wijzigt ook regelmatig. 
Daarom moet een leerling van 08.00 –16.30 uur beschik-
baar zijn voor onderwijsactiviteiten. Dat houdt in dat 
een leerling pas na 16.30 uur andere verplichtingen kan 
aangaan. Voor bijzondere onderwijsactiviteiten, zoals 
bijvoorbeeld excursies, wordt van deze tijden afgeweken 
en moet de leerling ook dan beschikbaar zijn. 

Overblijven 
Alle leerlingen kunnen in de ochtendpauze en tussen  
de middag overblijven. Tijdens de pauzes is er toezicht. 

Catering op school
De catering wordt verzorgd door een extern catering-
bedrijf. Dit verzorgt ook de catering op de beide andere 
scholen van Tongerlo. De producten worden door leer-
lingen contant afgerekend. 

Aanvang en einde schooltijd 
Wij verwachten de leerlingen vanaf 15 minuten vóór 
aanvang van de lessen op het schoolplein. Een lang-
durig verblijf na schooltijd in de omgeving van de school, 
dat als hinderlijk voor de buurt wordt ervaren, is niet 
toegestaan. 

Telefonische bereikbaarheid school 
De school is op schooldagen telefonisch bereikbaar 
tussen 8.00 en 16.30 uur.

Inspraak en invloed 
Medezeggenschapsraad
De rol van de medezeggenschapraad wordt toegelicht  
in het OMO sg Tongerlo gedeelte van deze schoolgids. 

Inspraak en invloed op de mavo
Op de drie scholen van OMO sg Tongerlo is de inspraak op 
drie niveaus geregeld: personeel, ouders en leerlingen.

Personeelsraad
De personeelsraad bestaat uit een vertegenwoordiging 
van de medewerkers. De raad adviseert de collegedirec-
teur. Allerlei zaken die het college aangaan, komen in 
deze raad aan de orde. 

Ouderraad
De ouderraad is de spreekbuis voor zaken die de ouders 
aangaan. De ouderraad adviseert de collegedirecteur 
over onderwijs, de leerlingbegeleiding en andere activi-
teiten voor leerlingen. De ouderraad is bereikbaar via de 
e-mail of postbus van de school.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is actief bij allerlei activiteiten van 
de school. De leerlingenraad adviseert de afdelings-
coördinator of teamleider over leer- en leefwereld van 
de school.

Klankbordgroep
Een afdelingsdirecteur of teamleider kan klankbord-
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groepen van ouders en van leerlingen instellen. De 
klankbordgroepen bespreken met de afdelingsdirecteur 
of teamleider van de afdeling hun ervaringen en bevin-
dingen over de uitvoering van het onderwijs. De klank-
bordgroepen zijn een belangrijke schakel tussen school-
leiding en ouders en leerlingen in de communicatie over 
de dagelijkse uitvoering van het onderwijs.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is ook 
weleens teveel en te moeilijk om alleen te doen. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt bij ouders 
alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Ook leerlingen lopen misschien met vragen rond. Bij-
voorbeeld als ze gepest wordt, als ouders gaan scheiden 
of als ze om wat voor reden dan ook niet helemaal lek-
ker in hun vel zit. Ons advies is: blijf er niet mee zitten. 
Als je het niet op school wilt bespreken, kun je naar 
het Centrum voor Jeugd en Gezin voor advies voor een 
luisterend oor. Het is belangrijk om te weten: je staat er 
niet alleen voor!

Contactgegevens centrum voor Jeugd en Gezin 
Roosendaal
Telefoon: 088-CJG INFO (088 – 254 46 36)
Mail: info@cjgroosendaal.nl
Internet (met actuele openingstijden):  
www.cjgroosendaal.nl

Veilig Honk
Sommige leerlingen wonen wat verder van school. De 
Norbertus Gertrudis Mavo neemt deel aan het project 
Veilig Honk van de gemeenten Roosendaal en Rucphen. 
Een Veilig Honk is een woning met een Veilig Honk-bord. 
Bij deze woning kan een leerling hulp vragen wanneer 
er iets aan de hand is. U kunt daarbij denken aan het 
oppompen of plakken van een band, het schuilen voor 
noodweer, het vragen van een pleister of het bellen van 
ouders, school of politie. Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij www.veilighonk.nl.

Onderwijsinspectie
De inspectie van het onderwijs is ziet toe op het onder-
wijs op alle scholen in Nederland. De inspectie is voor 
algemene vragen bereikbaar onder het gratis telefoon-
nummer 0900-8051 en via de e-mail: info@owinsp.nl.

Op de website: www.onderwijsinspectie.nl is veel infor-
matie te vinden over het onderwijs en over scholen zelf. 
Zo staan op de website onder meer de rapportages van 

de kwaliteitsonderzoeken van elke Nederlandse school 
en de behaalde resultaten.

Vensters voor Verantwoording
De website van Vensters voor Verantwoording biedt veel 
informatie over de onderwijsresultaten van scholen. 
Er is nog geen informatie te vinden over de Norbertus 
Gertrudis Mavo. 

Toetsing 
Algemeen
In klas 1 t/m 3 is het schooljaar verdeeld in twee perio-
des. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leer-
ling een cijferlijst en een overgangsrapport. De cijfers 
worden afgerond op twee decimalen. Er wordt gewerkt 
met een jaarcijfer, waardoor er sprake is van een voort-
schrijdend gemiddelde. 
Alle cijfers zijn door de ouders in te zien via Magister. 
Daarvoor krijgt elke ouder een inlogcode. Tijdens de 
zomervakantie is het inloggen in Magister niet mogelijk. 

Vormen van toetsing
Kennis en vaardigheden van leerlingen worden op  
verschillende wijze getoetst met: 
• proefwerken;
• schriftelijke overhoringen over een kleiner deel van 

de lesstof;
• huiswerkoverhoringen;
• werkstukken en verslagen;
• presentaties en spreekbeurten.

Afspraken over toetsen en cijfers
We streven ernaar het aantal toetsen van leerlingen te 
spreiden. We hebben de volgende afspraken:
• Proefwerken worden minstens één week tevoren 

opgegeven.
• Er is maximaal één proefwerk met voorbereiding per 

dag.
• Voor overige toetsen gelden, binnen het redelijke, 

geen beperkingen.

Schoolexamentoetsen en toetsrooster
In mavo 3 maken sommige toetsen deel uit van het 
schoolexamen. In mavo 4 geldt dat voor alle toetsen. 
De regelingen rond deze toetsen zijn vastgelegd in de 
schoolexamenregeling. Dit heet een programma van 
toetsing en afsluiting (pta). Leerlingen ontvangen het pta 
aan het begin van het schooljaar. 

Aantal toetsen
Leerlingen krijgen per vak meerdere toetsen. Voor  
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vakken met minimaal 2 lesuren op lessentabel geldt:
• Per rapportperiode zijn er minstens drie cijfers.
• Het eindrapport is gebaseerd op minimaal tien  

cijfers.
Bij 1,5-uursvakken is het eindrapport op minimaal zeven 
cijfers gebaseerd, bij 1-uursvakken op minimaal zes 
cijfers.

Teruggave van toetsen
Docenten corrigeren de toetsen binnen tien schoolda-
gen na afname. Leerlingen ontvangen de toets retour en 
kunnen zien wat er goed en minder goed is gegaan. Je 
kunt immers van je fouten leren. Als werkstukken zeer 
veel correctietijd vragen, kan deze termijn verlengd wor-
den. Toetsresultaten worden binnen vijf werkdagen na 
teruggave ingevoerd in Magister. Ouders en leerlingen 
blijven zo goed op de hoogte van de voortgang.

Fraude bij toetsing
Als er fraude vastgesteld is tijdens het maken van een 
toets, kan het cijfer 1 worden toegekend. Deze sanctie is 
alleen mogelijk na overleg tussen de betrokken docent 
en afdelingscoördinator of directeur. 

Bevorderingsnormen
Algemene bepalingen
1 De bevorderingsnormen verschillen per leerjaar.
2 De bevorderingsnormen zijn bindend.
3 De overgangsvergadering beslist tot bevorderen of 

afwijzen op basis van de bevorderingsnormen.
4 Alle vakken wegen gelijkwaardig mee. 
5 Minpunten:

a het afgeronde cijfer 5 (4,5 t/m 5,4) levert één min-
punt op, 

b het afgeronde cijfer 4 (3,5 t/m 4,4) levert twee 
minpunten op,

c het afgeronde cijfer 3 (2,5 t/m 3,4) levert drie min-
punten op.

6 Het afgeronde cijfers 1 of 2 krijgt hetzelfde aantal 
minpunten als het cijfer 3. Het rapport en de leerling 
worden altijd besproken. 

7 De rapporten komen tot stand op grond van een 
doorlopend gemiddelde. Er is een uitzondering voor 
de vakken lichamelijke opvoeding, handvaardigheid 
en tekenen. Bij deze vakken wordt elke periode 
afgesloten met een eindbeoordeling. Een rapportcij-
fer mag niet meer dan 2,0 punten lager zijn dan het 
voorgaande rapportcijfer mag zijn, behalve in uitzon-
derlijke situaties waarbij de ouders vooraf schrif-
telijk op de hoogte gesteld zijn van sterk dalende 
resultaten. Indien een onvoldoende dreigt, voeren de 

docenten van deze vakken uiterlijk vier weken vóór de 
rapportvergadering een onvoldoende als waarschu-
wingscijfer in.

8 Het bevorderingsbesluit komt tot stand op basis van 
de cijfers op het eindrapport.

9 Bij klas 1 t/m 3 geldt dat een leerling die op de eerste 
twee rapporten bevorderd zou worden, niet zonder 
meer aan de hand van de normen afgewezen kan 
worden. Deze leerling komt in bespreking.

10 In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat 
aan een leerling geen of een onvolledig eindrapport 
wordt uitgereikt. In zo’n situatie wordt de leerling 
door de docentenvergadering besproken en wordt 
een beslissing genomen rekening houdend met be-
lang en mogelijkheden van de leerling. 

11 Leerlingen die gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn en 
die niet aan de bevorderingsnorm voldoen, komen in 
bespreking. 

12 Het bepalen van het rapportgemiddelde gebeurt op 
basis van onafgeronde cijfers. Alle rapporten worden 
op één decimaal weergegeven.

Bevordering van brugklas naar mavo 2
De volgende 12 vakken worden bij de bevordering 
betrokken: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, 
aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, beeldende 
vorming, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, 
keuzevak (MuziekPlus of SportPlus of techniek)

• 4 minpunten: afwijzen (naar klas 2 kaderberoepsge-
richte leerweg)

• 4 minpunten: bespreken mits maximaal 1 minpunt 
in Nederlands, Engels, wiskunde en gemiddelde alle 
onafgeronde cijfers ≥ 6.0 

• 3 minpunten: bespreken mits maximaal 1 cijfer < 
5.5 bij Nederlands, Engels, wiskunde en afwijzen 
indien 2 of meer cijfers < 5.5 bij Nederlands, Engels, 
wiskunde

• 3 minpunten: toelaten

Bevordering van brugklas mavo/havo naar havo 2
De volgende 8 vakken tellen met een gelijk gewicht mee 
voor het opstroom gemiddelde: Nederlands, Frans, 
Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biolo-
gie en levensbeschouwing. Als het gemiddelde van de 
genoemde vakken lager is dan 7.3, is bevordering naar 2 
havo niet mogelijk. Als het gemiddelde van de genoem-
de vakken 7.3 of hoger is, maar lager dan 7.8, wordt 
een besluit genomen aan de hand van indicatoren (zie 
overzicht). Als het gemiddelde van de genoemde vakken 
7.8 of hoger is, wordt de leerling toegelaten tot 2 havo.
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Vakanties 20172018
Start schooljaar 28 augustus 2017 
Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  25 december t/m 5 januari 2018 
Carnavalsvakantie  12 februari t/m 16 februari 2018 
Paasweekend  30 maart t/m 2 april 2018 
Meivakantie  23 april t/m 4 mei 2018 
Hemelvaart  10 en 11 mei 2018 
2e pinksterdag  21 mei 2018 
Zomervakantie  9 juli t/m 17 augustus 2018

Aanvraag voor verlof 
We onderscheiden vier verschillende soorten verlof. We 
hanteren hierbij de richtlijnen zoals deze door de wet 
en leerplicht zijn geformuleerd. Een leerling maakt in 
principe de afspraken met dokter, tandarts, enzovoorts 
zoveel mogelijk buiten de lestijden en activiteiten van de 
school. 
Conform ons schoolreglement dienen leerlingen tussen 
8.00-16.30 uur beschikbaar te zijn voor onderwijsactivi-
teiten, zoals bijvoorbeeld excursies en roosterwijzigin-
gen. Leerlingen kunnen dus pas andere verplichtingen 
aangaan na 16.30 uur. 

Ouders kunnen bijzonder verlof tijdig aanvragen via het 
aanvraagformulier. 
De richtlijnen voor verlof vindt u in de bijlage bij deze 
schoolgids.

Onderwijsontwikkeling 
De juiste opleiding
De Norbertus Gertrudis Mavo heeft nauwe banden met 
het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Da Vinci Col-
lege. Samen vormen we de scholengroep Tongerlo. De 
samenwerking tussen onze drie scholen is nauw: we 
willen alle leerlingen een opleiding bieden die helemaal 
past bij hun talenten en interesses. Binnen onze scho-
lengroep kunnen leerlingen daarom makkelijk naar een 
ander schooltype doorstromen. 
Een voorbeeld van hoe we dat doen:
• We zorgen voor een soepele overgang. Alle scholen 

en docenten binnen scholengroep Tongerlo werken 
daar met veel plezier actief aan mee. 

Aansluiting met havo2
Leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en zoe-
ken de leerroute die het beste bij hen past. Dit blijkt al in 

Cijfer 
Nederlands

is 7.8 of 
hoger

Cijfer 
Engels
is 7.8 of 
hoger

Cijfer 
Wiskunde
is 7.8 of 
hoger

Geen enkel 
rapportcijfer is 
lager dan 6.0

Cito VO-1
resultaat 

HAVO

Besluitvorming in de bespreekmarge (gemiddeld 7.3 tot en met 7.7 voor opstroom van de burgklas mavo/havo  
naar 2 havo) De volgende 5 indicatoren spelen een rol bij de besluitvorming:

Het besluit komt dan als volgt tot stand:

In alle niet voorzien gevallen neemt de vergadering een besluit op grond van bespreking van de leerling, waarbij 
capaciteiten / inzicht, inzet, motivatie en toelatingsgegevens.

resultaat indicatoren besluitrichting

JA Alle 5 indicatoren positief. BESLUIT: TOELATEN TOT 2 HAVO

5 indicatoren negatief BESLUIT: NIET TOELATEN TOT 2 HAVO

4 indicatoren positief en 1 indicator negatief. BESLUIT: TOELATEN TOT 2 HAVO TENZIJ de 
docenten vergadering van mening is dat er gegronde redenen zijn om anders te besluiten

2 indicatoren positief en 3 indicatoren negatief. BESLUIT: NIET TOELATEN TOT 2 HAVO TENZIJ 
de docenten vergadering van mening is dat er gegronde redenen zijn om anders te besluiten
1 indicator positief en 4 indicatoren negatief. BESLUIT: NIET TOELATEN TOT 2 HAVO TENZIJ 
de docenten vergadering van mening is dat er gegronde redenen zijn om anders te besluiten

3 indicatoren positief en 2 indicatoren negatief. BESLUIT: het besluit om de leerling wel of 
niet toe te laten tot 2 HAVO komt tot stand na bespreking door de docentenvergaderingBESPREKEN

NEE, TENZIJ

JA, TENZIJ

NEE, TENZIJ

NEE

Toelichting
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de brugklas. De meeste leerlingen gaan aan het einde 
van de brugklas over naar klas 2 bij ons op school. Er 
zijn echter elk jaar ook leerlingen die de overstap maken 
naar de tweede klas van de havo. Op het Norbertus 
Gertrudis Lyceum is onderzoekend leren een belangrijk 
onderdeel van het programma. 
Twee voorbeelden van hoe we dat doen:
• In onze mavo/havobrugklas krijgen leerlingen vanaf 

de herfstvakantie één uur onderzoekend leren.
• Onderzoekend leren staat centraal in onze twee 

project weken.

Aansluiting met havo en mbo (middelbaar beroeps
onderwijs)
Na het examen vervolgen onze leerlingen hun opleiding 
in havo 4 of in het mbo. Het programma van leerjaar 4 
is erop gericht dat de aansluiting in beide gevallen zo 
soepel mogelijk verloopt. 
Een voorbeeld van hoe we dat doen:
• We stimuleren leerlingen examen af te leggen in 

zeven vakken in plaats van zes.
 
Nieuwe vakken in klas 2
In klas 2 ga je verder met de meeste vakken uit de brug-
klas, aangevuld met drie nieuwe vakken. Dit zijn:
• Duits
• economie
• natuur/scheikunde

Beroepsgerichte vakken in klas 3 en 4
• Als enige mavo in Roosendaal bieden we leerlingen 

de keuze uit twee beroepsgerichte vakken in klas 3 
en 4. Alle leerlingen volgen een beroepsgericht vak in 
klas 3. Vervolgens kunnen leerlingen in klas 4 kiezen 
uit een examenpakket met of zonder beroepsgericht 
vak. Met de beroepsgerichte vakken zorgen we voor 
een prima aansluiting naar het mbo en met een extra 
examenvak (dat praktisch al onze leerlingen volgen) 
is de aansluiting naar de havo ook goed op orde. We 
bieden de volgende twee beroepsgerichte vakken:

• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten

Theoretische leerweg of gemengde leerweg in klas  
3 en 4
• Aan het einde van de tweede klas kiezen alle leer-

lingen een vakkenpakket voor klas drie. Dat noemen 
we een profiel. Op onze mavo maakt één beroepsge-
richt vak altijd deel uit van het vakkenpakket in klas 
3. Leerlingen kunnen kiezen tussen Zorg en Welzijn 
(ZW) of Dienstverlening en Producten (DVPR). Zorg 

en Welzijn vak bereidt leerlingen voor op een ver-
volgopleiding in de zorg of verpleging. DVPR, het vak 
waarbij ze leren werken met computergestuurde sys-
temen, richt zich vooral richt op ICT en organiseren. 
Na klas 3 kiest elke leerling zelf of hij in de examen-
klas verder gaat met het beroepsgerichte vak. Wie 
dat niet doet, krijgt een diploma van de theoretische 
leerweg. Wie dat wel doet, krijgt een diploma van de 
gemengde leerweg. Veel leerlingen kiezen een extra 
examenvak. Als het beroepsgerichte vak een extra 
vak is, is de voorbereiding voor zowel mbo als havo 
optimaal. Met de combinatie van mavo en gemengde 
leerweg hebben onze leerlingen de beste voorberei-
ding op hun toekomst die je zich kunnen wensen.

Introductieprogramma brugklas
• Aan het begin van de brugklas zorgen we ervoor dat 

onze leerlingen zo snel mogelijk de school, de do-
centen en vooral ook hun klasgenoten leren kennen. 
Tijdens de introductie krijgen ze het lesrooster, de 
boeken en een kluissleutel. De schoolfotograaf komt 
ook al langs. We ronden het kennismakingsprogram-
ma af met een kennismakingsreceptie samen met de 
ouders. Leerlingen kunnen hen en ons dan vertellen 
hoe de eerste week is geweest en de ouders kunnen 
kennismaken met de mentor.

Ouderparticipatie
We stellen het bijzonder op prijs dat ouders een bijdrage 
leveren aan ons onderwijs. De betrokkenheid van ouders 
bij de school van hun kinderen is zeer waardevol.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• Ouders kunnen deelnemen aan een klankbordgroep 

leerjaar M1.
• We hebben een actieve ouderraad, nu nog gecombi-

neerd met het Gertrudiscollege.
• Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de mede-

zeggenschapsraad van de school.

Cultuur, sport, oriëntatie op de maatschappij en de 
buitenwereld
Cultuur, sport en oriëntatie op de maatschappij en de 
buitenwereld krijgen volop ruimte. Leerlingen maken in 
en buiten de school kennis met wat de wereld te bieden 
heeft. Dit helpt hen te ontdekken wie ze zijn, waar ze 
goed is zijn en waar hun voorkeur naar uitgaat.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We organiseren sportdagen, doen mee aan sport-  

en cultuurevenementen
• We organiseren eendaagse educatieve excursies voor 

alle leerlingen
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• We bieden leerlingen in klas 3 de mogelijkheid deel 
te nemen aan een meerdaagse schoolreis

• We bieden een uitgebreid programma Oriëntatie op 
Studie en Beroep

Veilige ontmoetingsplaats
Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en zeventien jaar. 
Ze groeien op richting volwassenheid en zijn op weg 
zichzelf te ontdekken. We willen een leef- en leerge-
meenschap zijn waarin een leerling zich thuis voelt. 
Onze school is een veilige en overzichtelijke ontmoe-
tingsplaats voor onze doeners en denkers. Elke leerling 
doet ertoe als uniek persoon. Elke leerling mag zijn wie 
hij is. We dagen elke leerling uit om zijn talenten van 
hart, hoofd en handen te ontplooien. Wij begeleiden onze 
leerlingen hun eigen weg te vinden met oog voor de 
ander. Schoolgaan betekent verdere vorming als mens. 
Op school behaal je het diploma dat bij jouw talenten 
past, zodat je verder kunt komen in werk, vervolgstudies 
en de maatschappij.
Eén voorbeeld van hoe we dit doen:
• Leerlingen kunnen terecht bij hun mentor, leerjaar 

coördinator, vertrouwenspersoon of zorg coördinator.

Goed onderwijs 
Goed onderwijs betekent voor onze leerlingen:
• Je leert van en met anderen. 
• Je wordt uitgedaagd om kritisch en creatief na te 

denken.
• Je verwerft kennis om op een goede manier te  

handelen, dingen te maken, te communiceren en  
te analyseren.

• Je wordt gestimuleerd om dingen niet zomaar aan  
te nemen, maar zelf te onderzoeken.

• Je leert om met anderen te leven en te werken. 
• Je mag fouten maken en daarvan leren. 
• Je leert je eigen ambitie en talenten te waarderen  

en je zoekt wegen om deze te ontplooien.
• Je mag trots zijn op wat je samen met medeleer-

lingen presteert.

Omgaan met elkaar
Schoolgaan betekent dat elke leerling zich ontwikkelt 
als goed mens. We zijn allemaal anders en gelijkwaar-
dig. Daarom zijn we respectvol naar elkaar. Dit betekent 
dat we het volgende van onze leerlingen verwachten:
• Ga vanuit jouw individuele mogelijkheden positief om 

met anderen en jezelf. 
• Gun een andere leerling ruimte voor eigen opvattingen. 
• Doe een ander niet iets aan, wat je zelf niet graag zou 

meemaken. 

Burgerschap
Onze leerlingen leren bij ons wat mensen drijft: gods-
diensten, levensopvattingen, culturen en waarden die 
geworteld zijn in onze katholieke traditie. Hierdoor 
begrijpen ze beter hoe mensen op verschillende manie-
ren in het leven kunnen staan en wat goed burgerschap 
betekent. En het helpt hen ontdekken wie ze zelf zijn, 
wat ze zelf belangrijk vinden en hier op een goede ma-
nier mee om te gaan.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We stimuleren onze leerlingen om kritisch te denken 

en zich in te leven in de situatie van een ander.
• We bespreken actuele zaken uit de maatschappij die 

hen raken. Daarmee leren leerlingen nadenken over 
vragen en problemen uit het gewone leven.

• We laten leerlingen kennis maken met hun rol als 
wereldburger. Ze worden zich bewust van hoe men-
sen met elkaar en krijgen krijgt oog voor de verhou-
dingen tussen landen en culturen in de wereld.

• We maken leerlingen weerbaar en stellen hen in 
staat hun eigen weg te vinden in een steeds com-
plexer wordende wereld. 

• We laten leerlingen nadenken over wie ze zijn, wat ze 
doen en wat ze willen bereiken.

Mediawijsheid en digitale geletterdheid
De maatschappij verandert snel. Dit geldt nog meer 
voor de digitale wereld. Het is belangrijk mediawijs te 
zijn. Dat wil zeggen dat we onze leerlingen leren hoe 
ze digitale technologie slim en verantwoord gebruiken. 
We leren hen bovendien om te gaan met de negatieve 
aspecten van ‘social media’.
Eén voorbeeld van hoe we dit doen:
• Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van de 

studieles in de brugklas.
• In onze nieuw te bouwen school aan de Vincenti-

usstraat richten we een iXperium ruimte in. In het 
iXperium maken leerlingen kennis met de modernste 
apparatuur. Leerlingen komen zo in aanraking met 
moderne digitale technologie. In het iXperium staan 
digitale geletterdheid, ‘Computational thinking’, 
robotica, informatievaardigheden en mediawijsheid 
centraal.

Ons team
Ons team bestaat niet alleen uit docenten. We hebben 
ook conciërges, medewerkers huishoudelijke dienst, 
receptionisten, administratieve medewerkers, (tech-
nisch)onderwijsassistenten, leerlingbegeleiders, een 
zorg coördinator, een decaan, teamleiders en leerjaar 
coördinatoren. Zij ontwikkelen zich continu zodat ze 
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kunnen omgaan met onderwijsuitdagingen van nu en 
straks. Goed onderwijs maken we samen. We evalueren 
ons onderwijs regelmatig en onderzoeken wat er nog 
beter kan. Net als onze leerlingen mogen onze mede-
werkers fouten maken, ook zij leren daarvan. We hebben 
een hecht team dat trots is op wat ze met leerlingen en 
elkaar bereiken.

De school in de wereld, de wereld in de school
Onze school staat in Roosendaal. We bouwen voort op de 
traditie van het Gertrudiscollege, een bekende waarde 
in de stad. We onderhouden banden met de buurt, het 
primair 
onderwijs, het mbo, het bedrijfsleven, de plaatselijke 
overheid, sportvoorzieningen, jeugdzorg en culturele 
instellingen. Onze school bevindt de school zich midden 
in de wijde wereld. De wereld komt zichtbaar de school 
binnen. Leerlingen en personeel komen uit verschillen-
de culturen. 
Alle leerlingen in Roosendaal gaan ons aan het hart en 
verdienen passend onderwijs. Samen met de andere 
scholen in de regio zetten we in op een zo groot moge-
lijke diversiteit van onderwijsaanbod. Daarom werken  
we nauw samen met andere scholen in de regio.

Het schoolgebouw nu
De brugklas van de Norbertus Gertrudis Mavo is ge-
huisvest in het vertrouwde gebouw van het bekende 
Gertrudiscollege op Bovendonk 115. Het gebouw heeft 
een duidelijke structuur, die je herkent aan de kleuren. 
De verschillende gekleurde delen noemen we leshuizen. 
De mavolessen vinden plaats in een eigen deel van de 
school, in leshuis blauw. Elk leshuis heeft een eigen 
fietsenstalling, een eigen garderobe en een eigen in-
gang. Er is een aparte lunchpauze voor onze mavoleer-
lingen en het mavoteam.

Ons schoolgebouw in de toekomst
De mavo blijft niet op de Bovendonk. Op de Vincentius-
straat, waar de leerlingen van mavo 2 t/m 4 tot juli 2017 
les hadden, wordt een spiksplinternieuw schoolgebouw 
gerealiseerd. Dit gebouw weerspiegelt onze schooleigen 
vertaling van goed onderwijs. Onze opvattingen over ons 
eigen onderwijs vormen het vertrekpunt voor de archi-
tect. Uiteraard bouwen we duurzaam en milieubewust. 
Onze nieuwe school wordt een prettig leef- en leerhuis 
voor onze mavoleerlingen met uitstekende en toeganke-
lijke voorzieningen. Bij de totstandkoming van het nieu-
we schoolgebouw overleggen we met enige regelmaat 
met de bewoners van de omliggende huizen.

Toelating tot de brugklas 
Aanmelding 
De basisschool geeft elke leerling die de basisschool 
verlaat een advies voor de vervolgopleiding in het voort-
gezet onderwijs mee. Dat advies volgen we op. 
De basisschool maakt van elke leerling een onderwijs-
kundig rapport op. Indien leerlingen die extra onder-
steuning nodig hebben, wordt er een gesprek ingepland 
tussen de ouders en de zorgcoördinator.

Aanmelding
Op 6 en 7 maart 2018 organiseren de scholen voor het 
voortgezet onderwijs in Roosendaal twee inschrijvings-
avonden. Op deze avonden dienen alle leerlingen zich in 
te schrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De 
basisscholen begeleiden dit proces en geven hierover 
uitgebreid informatie. 
Voor het aanmelden zijn de volgende documenten van 
groot belang:
• Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat door 

de ouders is ondertekend;
• Het onderwijskundig rapport, met eventuele bijlagen;
• Het adviesformulier van de basisschool;
• Een onafhankelijk advies over het vervolgonderwijs;
• Een uittreksel uit de basisadministratie van de ge-

meente;
• Als een leerling korter dan twee jaar in Nederland 

verblijft, dan sturen beide ouders een kopie van hun 
paspoort mee.

Het aanmeldingsformulier van de Norbertus Gertrudis 
Mavo is op te vragen bij de administratie van de school. 
Het kan ook via de site gedownload worden. De leerling 
wordt ingeschreven bij de Norbertus Gertrudis Mavo als 
alle benodigde documenten zijn aangeleverd.
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Lessentabel

Lessentabel brugklas mavo
1e halfjaar 2e halfjaar

Ve
rp

lic
ht

 d
ee

l

Nederlands 4 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 2
Wiskunde 3 4
Biologie 2 2
Kunst beeldend 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opv. 2 2
Muziek 2 2
Studievaardighedenuur 1 1
Training begrijpend lezen/
onderzoeken leren

1 1

Mentoruur 1 1
subtotaal 30 30

Ke
uz

e 1 - Basis Techniek 2 2
2 - Muziekplus 2 2
3 - Sportplus 2 2

TOTAAL 32 32

Lessentabel brugklas mavo/havo
1e halfjaar 2e halfjaar

Ve
rp

lic
ht

 d
ee

l

Nederlands 4 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 2
Wiskunde 3 4
Biologie 2 2
Kunst beeldend 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opv. 2 2
Muziek 2 2
Studievaardighedenuur 1 1
Training begrijpend lezen/
onderzoeken leren

1 1

Mentoruur 1 1
subtotaal 30 30

Ke
uz

e 1 - Basis Techniek 2 2
2 - Muziekplus 2 2
3 - Sportplus 2 2

TOTAAL 32 32

Lessentabel leerjaar 2 t/m 4
Een voorstel voor de lessentabel leerjaar 2 t/m 4 wordt in schooljaar 2017-2018 aan de Medezeggenschapsraad 
voorgelegd.

Schoolkosten 
Overzicht schoolkosten Norbertus Gertrudis Mavo
Inschatting per kostensoort:

A. Boeken en leermiddelfonds
Verstrekken van leerhulpmiddelen inclusief  € 0,00 
drie proefwerkblokken en leerboeken in  
bruikleen (geen borg) 

B. Lesmaterialen
• Sportkleding (keuze):

- Basis set bestaande uit 2 shirts en  € 25,00 
een sportbroek  

- Shirt los € 10,00
- Sportbroek los € 9,50

- Basis set moslima bestaande 2 shirts,  € 32,50 
een sportbroekje en een hoofddoek

- Service set bestaand uit de basis set voor  € 61,50 
moslima aangevuld met een strak zwart shirt  
met lange mouw en een strakke lange sportbroek

*Levering sportkleding via Mervo Sport. (Zelf afhalen en 
betalen bij Mervo Sport Roosendaal)

• Rekenapparaat onderbouw (Casio FX 82ES) € 14,00
• Grote Bosatlas (niet verplicht)  € 69,95
• Van Dale pocketwoordenboeken  € 10,00 

(plus CD ROM) Nederlands en moderne  
vreemde talen, per stuk

 SCHOOLGIDS NORBERTUS GERTRUDIS MAVO: 

BIJLAGEN
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C. Lesactiviteiten
• SportPlus of MuziekPlus in klas 1 en 2 € 100,00 

(bedrag per schooljaar)

D. Overige schoolkosten
• Collegekaart € 0,00
• Extra collegekaart bij verlies € 5,00
• Printbudget voor gebruik printers op  € 2,50 of € 5,00 

school (zwartwit 5 ct., kleur 10 ct.)
• Toegang schoolfeesten inclusief  € 2,50 tot € 5,00 

1 consumptie
• Huur kluisje € 12,50
• Borg kluisje € 20,00

E. Bijdragen per leerjaar
Brugklas
• Eéndaagse educatieve excursie  € 25,00
• Tweedaags kamp € 00,00
• Huiswerkklas (ma-di-wo-do) per half jaar

- één dag per week € 15,00
- twee dagen per week € 25,00
- drie dagen per week € 35,00
- vier dagen per week € 45,00

Tweede klassen
• Introductiedag € 0,00
• Ouder-leerling dag € 0,00
• Sportdag € 0,00
• Taaldorp € 0,00
• Dagexcursies (maximaal 2);  € 25,00 

maximaal bedrag per excursie
• Huiswerkklas (ma-di-wo-do) per half jaar

- één dag per week € 15,00
- twee dagen per week € 25,00
- drie dagen per week € 35,00
- vier dagen per week € 45,00

Schrijversbezoek Jonge Jury € 0,00
Beroepenfestival € 0,00

Derde klassen
• Introductiedag € 0,00
• Sportdag € 0,00
• Meerdaagse schoolreis: 
 - Marokko € 550,00 – € 600,00
 - Schotland  € 500,00 – € 550,00
 - Skikamp  € 515,00 
• Dagexcursies (maximaal 2);  € 25,00 

maximaal bedrag per excursie
• Huiswerkklas (ma-di-wo-do) per half jaar

- één dag per week € 15,00
- twee dagen per week € 25,00

- drie dagen per week € 35,00
- vier dagen per week € 45,00

• Art2Hop 3M € 15,00
• LOB / Een opleiding goed bekeken  € 10,00
• Anglia-examen  € 32,00/ € 95,00 

(prijs afhankelijk van niveau)
 
Vierde klassen
• Introductiedag € 0,00
• Sportdag € 0,00
• Dagexcursies (maximaal 2);  € 25,00 

maximaal bedrag per excursie

Verklaring portretrecht 
Onze Facebookpagina biedt de talrijke volgers een blik 
op de vele activiteiten op school. Daarbij wordt nooit 
beeldmateriaal geplaatst dat voor leerlingen of anderen 
nu of later vervelend kan uitpakken. Beeldmateriaal 
van duidelijk herkenbare leerlingen waarvan de ouders 
/ verzorgers hebben aangegeven hiertegen bezwaar 
te hebben, wordt niet geplaatst. Mocht u toch bezwaar 
hebben tegen een gepubliceerde foto, dan volstaat een 
e-mail of telefoontje aan een afdelingsdirecteur om deze 
te verwijderen. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor via de 
website of via de Facebookpagina.

Grotere series foto’s van leerlingenactiviteiten worden 
op het intranet van de school geplaatst. Op deze wijze 
kunnen de leerlingen foto’s bekijken en desgewenst 
opslaan zonder dat deze toegankelijk zijn voor buiten-
staanders.     

Richtlijnen voor verlof
Aanvraag via het formulier artikel 11 sub f, juncto art.13a 
van de Leerplichtwet 1969 
Dit formulier is te vinden op onze website  
www.norbertusgertrudismavo.nl en de website van 
Leerplicht http://rblwestbrabant.nl.

Voor vakanties buiten de schoolvakantie dient het  
formulier van de leerplicht te worden gebruikt. 
Dit formulier ‘Verzoek vakantie buiten de schoolvakan-
ties’ behorende bij artikel 11 sub f, juncto artikel 13a van 
de leerplichtwet 1969 is te vinden op onze website en op 
de website van leerplicht rblwestbrabant.nl. 
 
M@ZZL BELEID
Afspraken over verzuim 
De Norbertus Gertrudis Mavo heeft aandacht en zorg 
voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziek-
melding. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid vol-
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gens M@ZL (spreek uit ‘Mazzel’) in het schoolreglement 
opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van 
de Ziek gemelde Leerling. Door het structureel aandacht 
besteden aan de ziekgemelde leerling door de school zelf 
en het zo nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, 
kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. 

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie  
partijen nauw samen:
• De Norbertus Gertrudis Mavo;
• Een jeugdarts van de GGD West-Brabant; 
• De leerplichtambtenaar van de gemeente. 
De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden  
lid van het Zorg Advies Team van onze school.

De werkwijze
In het geval van ziekte vragen ouders aan school  
vrijstelling voor het volgen van het lesprogramma, voor 
hun zoon / dochter. Bij langdurig of frequent ziektever-
zuim gaat de school in gesprek met ouders en laat zij 
zich zo nodig adviseren door de jeugdarts van de GGD 
West-Brabant. We vinden het belangrijk dat de leerling 
weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma 
kan deelnemen. 

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:
Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd.
Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de 
leerling.

De ouders en de leerling, waarvan het ziekteverzuim aan 
een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor 
een gesprek op school met de mentor en/of de zorg-
coördinator. Zij ontvangen hiervoor een brief, waaraan 
toegevoegd een overzicht uit het aanwezigheidsregis-
tratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding van dit 
gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult  
bij de jeugdarts van de GGD. 

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en 
oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling 
zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar 
gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname 
aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts hand-
vatten aan ouders, leerling en school voor het optimali-
seren van deze deelname.

Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medi-
sche beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke 

informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/
of de leerling terug aan de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht 
houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn 
verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. 

Zelf een M@ZLconsult aanvragen?
Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziektever-
zuim van uw kind, neemt u dan gerust contact met de 
GGD op. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor 
een M@ZL-consult bij een van onze jeugdartsen via het 
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 
076–528 2486 (lokaal tarief). 

Richtlijnen extra verlof
De Norbertus Gertrudis Mavo hanteert de volgende 
richtlijnen bij het toekennen van verlof of achteraf  
accorderen van afwezigheid:

In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden  
gegeven voor de hierna genoemde periode:

Voor verhuizing: 
• maximaal 1 schooldag (de dag van de werkelijke 

verhuizing)

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
• voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 

geen maximale termijn

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of  
aan verwant tot en met de 3e graad:
• in Nederland maximaal 1-2 schooldagen
• in het buitenland maximaal 5 schooldagen 

In te leveren bewijs: bijv. een trouwkaart, indien niet 
gebruikelijk (zoals bijv. in Turkije en Marokko) dan een 
kopie van de trouwakte (achteraf in te leveren met een 
vertaling hiervan door een beëdigde tolk) kosten voor  
de ouders

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op 
herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: 
• geen maximale termijn (Soort bewijs: doktersverkla-

ring waar ernstige ziekte uit blijkt)

Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
• in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
• in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
• in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag
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• in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 
schooldagen

 Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van 
overlijden).

 Mocht de aanvrager kunnen aantonen dat de 10-dagen-
regeling niet toereikend is, dan kan er gekeken worden 
naar de kortst mogelijke periode boven de tien dagen. 
Hiervan kan sprake zijn indien in het land waar men 
naar toe wil de inlandse verbinding slecht, lang of moei-
lijk te bereiken is waardoor men gedwongen wordt ook 
in dit land nog dagen te moeten reizen.

Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25,  
40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/ 
verzorger(s) of grootouders: 
• maximaal 1 schooldag

Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leer-
plichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen 
maximale termijn vastgesteld

Daarbij geldt het volgende:
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste zes 
weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar 
te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aange-
houden, moet door de aanvrager worden beargumen-
teerd waarom dit niet is gebeurd.
Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toeken-
nen van verlof (bijv. voor- of achteraf tonen van bepaalde 
bescheiden)
De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden 
vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden  
gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar. 
Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden
Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze  
mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen

Spelregels voor buiten de schoolvakanties vanwege 
beroep van één van de ouders
Voorbeelden: 
• kermisexploitanten
• camping- en strandtent-exploitanten
• ijssalons
• tuinders en agrariërs afhankelijk van de gewassen
uitzonderingsgevallen uitsluitend met een werkgevers-
verklaring (altijd bij werkgever verifiëren).

Verlof voor religieuze doeleinden
Volgens de Leerplichtwet dient een verlofaanvraag op 
religieuze gronden, beschouwd te worden als een mede-
deling van de ouder(s)/verzorger(s) aan het hoofd van de 
school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen 

van verlof door het hoofd van de school of  
leerplichtambtenaar, een mededeling volstaat.

Let op:
• Het Offerfeest 1 dag verlof op de dag van het feest 

(het feest kan 3 dagen duren, maar de imam laat 
weten dat leerplichtige kinderen het feest ook 
alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer 
naar school kunnen gaan

• Het Suikerfeest 1 dag verlof op de dag van het feest.
• Carnaval is geen religieuze feestdag

De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas 
kort voor de viering bekend en verschillen per land, dit in 
verband met de stand van de maan in de diverse thuis-
landen.
Geen melding vooraf, dan wordt het verzuim als onge-
oorloofd aangemerkt.

Tijdens de Ramadan kunnen de lessen lichamelijke 
opvoeding, sportplus en/of BSM extra belasting voor 
leerlingen die aan de Ramadan deelnemen, opleveren. 
De docenten van deze vakken houden hier tijdens de les-
sen rekening mee. Deelname aan de Ramadan betekent 
echter niet dat de leerling vrijgesteld kan worden van 
deelname aan deze lessen. 

Spelregels voor bedevaart door Sinti en Roma
Nederland kent voor Roma en Sinti slechts één bede-
vaart, namelijk die naar Roermond. De datum voor deze 
bedevaart wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het deel-
nemen aan een bedevaart is weliswaar geen verplichting 
die voortvloeit uit een geloof of levensovertuiging maar 
er is wel degelijk sprake van een religieuze grondslag. 
Geadviseerd wordt om voor het verzoek voor de bede-
vaart naar Roermond artikel 13 Lpw toe te passen, 
dat ziet op de plichten voortvloeiend uit godsdienst of 
levensovertuiging.

Geen verlof:
In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof 
gegeven:
• Familiebezoek in het buitenland
• Goedkope tickets in het laagseizoen
• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen 

tickets meer zijn in de vakantieperiode
• Vakantiespreiding in den lande
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het 

gezin al of nog vrij zijn
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 

verkeersdrukte
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• Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de 
Balkan

• Kroonjaren
• Klimatologische omstandigheden
• Wereldreizen of sabbaticals

Standaardverweren bij niet op tijd terugkeren van 
vakantie
De ervaring leert dat ouders/verzorgers bij luxe verzuim 
veelvuldig een eensluidend verweer voeren omtrent het 
niet op tijd terugkeren van de vakantie. 
Hieronder volgt een aantal standaard verweren met 
daarbij enkele adviezen hoe ermee om te gaan. 

Opa/oma/familielid overleden
Verlof wordt verleend als sprake is van overlijden van 
bloed-/aanverwanten tot en met de 3e graad. 
• Vraag naar een overlijdensakte om na te gaan of het 

verhaal klopt. Daarbij is een termijn van twee weken 
redelijk, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) aan kunnen 
tonen dat zij door overmacht niet binnen die termijn 
aan het gevraagde kunnen voldoen. Denk aan een 
traag werkend ambtelijk apparaat in het betreffende 
land of iets dergelijks, maar wees hierbij kritisch. 

• Is er na die twee weken geen reactie gekomen van de 
ouder(s)/verzorger(s) dan moet dit in het proces-ver-
baal worden opgenomen en kan het worden inge-
stuurd. 

• Let erop of de datum van overlijden overeenkomt met 
de verklaring van de ouder(s)/verzorger(s) en vraag 
om reisbescheiden/vliegtickets/stempels in paspoor-
ten in verband met controle van data.

Moeder/vader/kind(eren) is/zijn op vakantie ziek 
geworden
Het moet gaan om zeer ernstige ziekte van kind(eren) 
of ouder(s)/verzorger(s) waarmee het/de kind(eren) op 
vakantie is/zijn, waardoor de zieke niet mag/kan reizen. 
Dit moet blijken uit een doktersverklaring. 
• Er dient schriftelijk bewijs in de vorm van een 

doktersverklaring of ziekenhuisverklaring door de 
ouder(s)/verzorger(s) te worden overgelegd. Hier kan 
een termijn van twee weken in acht worden geno-
men. Tevens geldt dat als de ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen aantonen dat zij door overmacht niet binnen 
die termijn aan het gevraagde kunnen voldoen, de 
termijn verlengd kan worden. 

• Let bij doktersverklaringen op de aard van de ziekte/
het ongeval en het reisadvies van de dokter. 

• Denk om vertaling van de stukken! 
• Controleer reisbescheiden/vliegtickets/paspoorten 

op data: komen de data overeen met de verklaring 
van de ouder(s)/verzorger(s)? 

• Indien doktersverklaringen evident valselijk lijken te 
zijn opgemaakt: Beschrijf dit in het proces-verbaal. 
Waaruit blijkt het vermoeden dat het een valselijk 
opgemaakt exemplaar betreft?

Autopech op terugweg naar Nederland
• Vraag om een rekening van de garage en check de 

datum (denk om vertaling stukken!). Komt deze 
datum overeen met de verklaring van de ouder(s)/
verzorger(s)? 

• Het gezin moet met het plannen van de terugreis  
rekening houden met vertragingen (in welke vorm 
dan ook). 

• Dit moet door de ouders/verzorgers ingecalculeerd 
worden. Devies: vertrek op tijd vanaf de vakantie-
bestemming.

• Controleer reisbescheiden op de geplande terug-
reis. Klopt de datum van de geplande terugreis met 
de verklaring van de verdachte? Heeft het gezin er 
alles aan gedaan om de terugkomst te bespoedigen 
(uitgekeken naar een ander vervoermiddel)? Hoe 
lang heeft het totale verzuim geduurd. Is dit propor-
tioneel?

Vliegtuig was overboekt
Pas in het vakantieland krijgen ouder(s)/verzorger(s) 
te horen dat de terugreis onmogelijk is in verband met 
overboeking/faillissement o.i.d. 
• In dit geval dienen de tickets te worden overgelegd en 

gecontroleerd op de oorspronkelijke terugreisdatum. 
Was dit tijdig in verband met het begin van de eerste 
schooldag na de vakantie? 

• Ouder(s)/verzorger(s) moeten kunnen aantonen dat 
er geen alternatief was om op tijd naar huis terug te 
kunnen keren. 

• Tevens zullen ouder(s)/verzorger(s) een bewijs van 
de vliegtuigmaatschappij moeten kunnen overleggen 
waaruit blijkt dat het vliegtuig daadwerkelijk over-
boekt was/de maatschappij failliet is gegaan of een 
bewijs welke anderszins de verklaring van de ouders 
staaft.

Cluster leerplicht 
Roosendaal, februari 2010 




