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Vanaf dit schooljaar kunt u eens per 14 dagen op onze website de NGM 
nieuwsbrief vinden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de nieuwsbrief praten we u bij over de belangrijkste activiteiten en 
ontwikkelingen binnen onze school. De nieuwsbrief komt niet in de plaats 
van de brieven die aan ouders via de mail verzonden worden, al zal er soms 
wel naar verwezen worden. Algemene brieven die aan ouders verzonden zijn 
vindt u onder het tegeltje Ouders -> Correspondentie.  
 

▶ Algemene schoolinformatie 
Als u op zoek bent naar algemene informatie over de Norbertus Gertrudis 
Mavo, dan vindt u deze op onze website onder het kopje “Informatie”. Hier 
vindt u de schoolgids en de examenregelingen. Maar ook informatie over 
lestijden, schoolvakanties en handleidingen voor het gebruik van Magister en 
Zermelo zijn hier in te zien. Wilt u de actuele jaarplanning bekijken? Ook die 
staat onder het kopje “Informatie”.  U kunt ook direct naar de schoolgids via 
het tegeltje “schoolgids”. 
 

▶ Verzuimbeleid 
Op onze website vindt u onder het kopje “Ouders” informatie over lesverzuim 
en het melden daarvan. Hier kunt u per situatie lezen hoe te handelen bij 
verzuim van uw zoon of dochter. Het volledige document Verzuimroutes is te 
vinden onder het kopje Informatie -> Documenten op onze website. 
 

▶ Aanpassingen in verband met het Corona-virus 
Inmiddels is het schooljaar al bijna twee weken gaande. Het is fijn dat alle 
leerlingen weer iedere dag naar school kunnen, al vraagt dat van alle partijen 
de nodige aanpassingen. Hierover bent u al per brief geïnformeerd. Alle 
leerlingen hebben deze afspraken op papier ontvangen. Ook u als ouders 
bent hierover al geïnformeerd.  Om het voor de docenten mogelijk te maken 
om anderhalve meter afstand van de leerlingen te houden, hebben we ervoor 
gekozen de leerlingen pas bij de bel van 8.30 uur de school binnen te laten 
komen. De docenten hebben zo de gelegenheid om naar hun lokaal te gaan. 
Uiteraard mogen de brugklasleerlingen, die een dagstart hebben, wel om 
8.20 uur naar binnen. 
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Ook pauzeren doen de leerlingen zoveel mogelijk buiten, al maken we bij 
slecht weer een uitzondering. Dan is pauzeren in en rondom de aula 
toegestaan.  
 
Heeft uw zoon of dochter, of één van de gezinsleden, klachten als 
neusverkoudheid, benauwdheid, verlies van reuk of smaak òf koorts boven de 
38 graden, dan meldt u uw kind telefonisch af bij de receptie.  
 
Als uw kind in quarantaine moet of langere tijd niet naar school kan komen, 
vragen we u met klem hierover contact op te nemen met de 
leerjaarcoördinator. In dat geval streven we ernaar om uw kind alle lessen 
online te laten volgen.  
Ook als een docent thuis moet blijven in afwachting van een testuitslag, of 
langere tijd in quarantaine moet blijven, gaan de lessen online door. Waar 
mogelijk volgen de leerlingen deze lessen gewoon op school, onder 
begeleiding van een surveillant.  Uiteraard hopen we dat dit slechts beperkt 
nodig is.  Omdat ook docenten thuis moeten blijven bij lichte klachten tot een 
test positief is òf wanneer een gezinslid in afwachting is van een testuitslag, 
Is in deze eerste weken al gebleken dat het online lesgeven geregeld voor zal 
komen. 
 

▶ Informatieavonden 
De informatieavonden voor ouders zullen dit schooljaar noodgedwongen in 
een iets andere vorm plaatsvinden. U wordt hierover per mail geïnformeerd. 
 

▶ Roosterperikelen 
Vooral in de eerste schooldagen zagen we dat er af en toe iets misging met 
het bekijken van het rooster. Voorheen waren roostergegevens alleen terug 
te vinden in ons leerlingvolgsysteem, Magister. Dit schooljaar is de Norbertus 
Gertrudis Mavo overgestapt op een ander roosterprogramma, Zermelo. Alle 
leerlingen zijn hierover bericht en hebben codes ontvangen om op de 
Zermelo-app in te loggen. Ook u heeft hier via de mail een eigen inlogcode 
voor ontvangen. De roostergegevens die op dit moment in Magister staan 
zijn helaas niet altijd correct.  Om het actuele rooster in te zien moet uw zoon 
of dochter dus de Zermelo-app gebruiken.  We hopen dat binnenkort een 
automatische koppeling met Magister tot stand gebracht kan worden. Zodra 
dat het geval is zullen wij u hierover berichten. 
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▶ Keuzevakken 
De leerlingen uit klas 3 en 4 die gekozen hebben voor het vak dienstverlening 
en producten hebben op 3 september kennis gemaakt met de keuzevakken 
die bij dit vak horen: 
 
■ innovatie & prototyping,  
■ duurzaamheid, milieu en hergebruik, 
■ sign en typografie, 
■ economie & ondernemen. 
 
Via een googleformulier geven de leerlingen hun voorkeur voor het keuzevak 
door. Het aantal plaatsen per keuzevak is beperkt, dus niet iedere leerling zal 
mogelijk geplaatst worden bij het keuzevak dat de eerste voorkeur heeft.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt rond 18 september 
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