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▶ Afscheid Marijke Broodbakker 
Op 10 september nam onze rector Marijke 
Broodbakker, afscheid. Sinds 2008 was zij rector van 
sg Tongerlo, de scholengroep waarvan naast de 
Norbertus Gertrudis Mavo ook het Norbertus 
Gertrudis Lyceum en het Da Vinci College deel 
uitmaken.  
 
In een klassieke gele Amerikaanse schoolbus reisde 
Marijke Broodbakker -na een start in Tilburg – langs 
de drie deelscholen van sg Tongerlo.  
Op onze school kwam zij rond het middaguur aan. De 
Techmavo vormde het middelpunt van haar bezoek.  
 
Na een lunch en een kort symposium vervolgde zij haar afscheidstournee, 
uitgezwaaid door onze leerlingen en docenten, die al enige tijd geduldig op 
schoolplein stonden te wachten.  

 
Op 26 oktober neemt mevrouw Marjolein de Leeuw 
als nieuwe rector van sg Tongerlo het stokje over. Wij 
wensen haar veel succes en plezier met haar 
werkzaamheden voor sg Tongerlo. 
 
 
 
 
 
 

 

▶ Covid 19: verzuim en online lessen 
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de verzuimafspraken bij 
milde klachten:  
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.  
 
In de persconferentie van 18 september is bekend gemaakt dat leerlingen tot 
en met 12 jaar wel naar school mogen komen bij verkoudheidsklachten. Voor 
hen vervalt ook het advies om zich te laten testen. 
Bij leerlingen die niet naar school kunnen komen, maar niet te ziek zijn om 
lessen te volgen, wordt in Magister de aantekening TO (thuisonderwijs) gezet. 
In dat geval proberen we de lessen, zeker vanaf de tweede verzuimdag, waar 
mogelijk online aan te bieden. De docent nodigt uw zoon of dochter via de 
agenda uit voor een Google Meet les, waardoor uw zoon of dochter op afstand 
toch aan de les kan deelnemen.  
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Als een leerling met de aantekening TO niet aan de lessen deelneemt of te 
laat in de les verschijnt, wordt dit op dezelfde wijze geregistreerd als bij een 
normale les op school (LO of AO). 
 
Ook docenten met lichte klachten moeten thuisblijven. Ook hier geldt dat de 
lessen zoveel mogelijk online verzorgd zullen worden. De lessen blijven op het 
rooster staan en een andere docent houdt toezicht tijdens de online les. Zoals 
u zult begrijpen is dit, als het gaat om meerdere docenten per dag, niet altijd 
te realiseren. We streven ernaar om lesuitval zoveel mogelijk te beperken, 
maar kunnen dit niet altijd voorkomen. 
 
Uiteraard komt het ook voor dat een docent ziek is of om andere redenen niet 
op school aanwezig kan zijn. In dat geval is een docent niet in staat om online 
lessen te verzorgen. 
 

▶ Keep It Clean Day 
Op vrijdag 18 september hebben onze brugklasleerlingen meegedaan aan de 
jaarlijkse landelijke opschoondag, Keep It Clean Day. 
 
Gewapend met prikkers en vuilniszakken hebben zij de straten rondom de 
school opgeruimd, zodat de buurtbewoners weer van een schone wijk 
kunnen genieten. 
 
 
 
 
 
 

▶ Bezemmiddag klas 4 
Op de jaarkalender staat op vrijdag 2 oktober een bezemmiddag voor de 
leerlingen van klas 4 gepland.  Op deze middag werken leerlingen die 
achterlopen met het maken van examenopdrachten verplicht op school aan 
deze opdrachten. De lessen gaan die dag gewoon door. De leerlingen die het 
betreft worden door hun vakdocenten geïnformeerd over hun taken voor die 
middag. 
 

▶ Bibliotheek 
Op dinsdag 22 september gaat de schoolbibliotheek weer 
open. 
 
Leerlingen kunnen iedere week op dinsdag en donderdag daar 

terecht om een boek te lenen.  De schoolpas van de leerling is nodig om te 
kunnen lenen.  Boeken worden voor 3 weken uitgeleend en kunnen 
éénmalig verlengd worden. Worden de boeken te laat ingeleverd, dan wordt 
er € 0,10 cent per dag in rekening gebracht. 
 
De bibliotheek is geopend in de ochtendpauze van 10.10 uur tot 10.30 uur. 
 
 
 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt rond 7 oktober 
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