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Beste ouder,

Welkom bij de Norbertus Gertru-
dis Mavo! Uw kind staat voor een 
belangrijke keuze: naar welke mid-
delbare school ga ik? Onze school 
heeft heel wat te bieden. We vertel-
den daar graag over tijdens de digi-
tale scholenmarkt. U kreeg heel veel 
informatie in een korte tijd. Daarom 
hebben we dit boekje gemaakt. U 
kunt thuis de belangrijkste infor-
matie nog eens nalezen. Op onze 
website (www.ngmavo.nl) vindt 
u nog meer informatie die u kunt 
downloaden. We hopen daarnaast 
dat, ondanks de onzekere situa-

tie, onze Open Avond en Open 
Dag kunnen doorgaan en 

we u dan met uw zoon 
of dochter mogen 

ontmoeten. 

Via onze sociale media kunt u een 
goed beeld krijgen van de activi-
teiten door het jaar heen op onze 
school. U kunt de school vinden op 
Instagram en Facebook. U zult zien 
dat onze mavo een school is met 
heel veel bijzondere activiteiten! 
Als u vooral in nieuwsberichten met 
een wat zakelijker karakter geïnte-
resseerd bent, kunt u ons vinden op 
LinkedIn.

Onze school staat bekend om de 
goede lessen en de prima zorg. Het 
gaat er niet alleen om dat leerlin-
gen een mavodiploma halen, maar 
ook dat ze goed voorbereid zijn op 
hun vervolgopleiding. Onze school 
biedt daarom meer dan goede les-
sen. We vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen zich thuis voelen 
bij ons, dat er een prettige sfeer 
heerst. En dat we keuzes bieden. 

Elke leerling is anders!

WELKOM BIJ DE
NORBERTUS 
GERTRUDIS

Volg je ons?
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Onze kijk op 
mavoleerlingen  
en onderwijs.
De Norbertus Gertrudis 
Mavo is de enige categorale 
mavoschool in Roosendaal. Daar 
kiezen we bewust voor, want 
daardoor is de school perfect toe-
gesneden op mavoleerlingen en 
kleinschalig. De mavoleerlingen 
staan echt centraal: ons team hoeft 
zijn aandacht niet te verdelen over 
mavoleerlingen en leerlingen van 
andere afdelingen. De school heeft 
net zoveel leerlingen als een stevi-
ge basisschool. Dat is op de meeste 
scholen voor voortgezet onderwijs 
wel anders! 

In onze visie staat de motivatie van 
onze leerlingen centraal. Wij heb-
ben zeven aspecten geformuleerd 
die leerlingen op onze school moe-
ten ervaren. Deze zeven ‘motiva-
tiemotoren’ hebben tot doel leer-
lingen te motiveren om te leren. 
Motivatie is in onze visie dus het 
startpunt voor succes.

phone gebruiken, maar 
in de les leidt die alleen 

maar af. Daarom is een 
smartphone gebruiken in de les 
niet toegestaan, behalve als een 
vakdocent deze voor een onder-
wijskundige toepassing inzet. Dat 
is echter niet vaak nodig. Al onze 
leerlingen werken immers op een 

chromebook, een soort laptop en 
kunnen zo het internet op.
Afspraken zijn dus belang-

rijk. Een goede sfeer maken 
we immers samen. We doen er 

overigens niet geheimzinnig over 
dat we soms best streng zijn als 
een leerling de afspraken niet na-
komt, zeker als andere leerlingen 
daar last van hebben.

Op onze school accepteren we het, 
net als op elke andere school, niet 
als leerlingen zich niet aan de af-
spraken houden. Maar wat bijzon-
der is, is dat leerlingen in de onder-
bouw (=klas 1 en 2) kunnen sparen 
voor een extra herkansing, een 
kantinebon of een uurtje (of meer) 
vrij. We belonen leerlingen bijvoor-
beeld als ze een andere leerling 
helpen, de school bij activiteiten 
helpen of gewoon altijd op tijd zijn 
en hun huiswerk in orde hebben.

Sfeer en thuisgevoel
We vinden het belangrijk dat leer-
lingen zich thuis voelen op onze 
mavo en graag naar school komen. 
Dat proberen we op vele manieren 
te bereiken. Zo zorgen we voor een 
goede begeleiding en duidelijk-
heid. Een leerling weet bij ons altijd 
bij wie hij met zijn vragen terecht 
kan.

Heldere afspraken zijn goed voor 
de sfeer op school. Leerlingen we-
ten zo waar ze aan toe zijn. We ver-
wachten dat ze op tijd in de les zijn 
en hun spullen bij zich hebben. En 
leerlingen mogen best een smart-

Leerling

ik mag 
keuzes 
maken

ik snap 
waarom

ik mag 
fouten 
maken

ik zie de 
samenhang

ik kan
het

ik hoor
erbij

ik ben 
voorbereid 

op een 
onbekende 
toekomst



Tweejarige brugperiode
Of een kind geplaatst kan worden 
op de Norbertus Gertrudis Mavo, is 
afhankelijk van het definitieve ad-
vies dat de basisschool uitbrengt. 
Voor een kind dat een gemengd 
advies kaderberoepsgerichte leer-
weg/mavo (vmbo k-gt), een advies 
mavo (vmbo gt) of een gemengd 
advies mavo/havo (vmbo gt-havo) 
heeft gekregen, is de Norbertus 
Gertrudis Mavo dé school! Als het 
advies havo luidt, maar ouder en 
kind graag een veilige weg kiezen, 
is de Norbertus Gertrudis Mavo 
eveneens een goede keuze. 

Onze school heeft een tweejarige 
brugperiode. Er zijn brugklassen op 
twee niveaus: mavo en @havo.  
Leerlingen met een kaderberoeps-
gerichte leerweg/mavoadvies of 
een mavoadvies, komen in princi-
pe in de mavoklas van het eerste 
brugjaar. In deze klas wordt onder-
wijs gegeven op mavoniveau. De 
leerlingen worden voorbereid op 
het tweede brugjaar mavo, maar 
kunnen als ze goed presteren na 
het eerste jaar ook overstappen 
naar het tweede brugjaar @havo.  
Leerlingen met een mavo/havo (of 
havo)advies, kunnen kiezen voor de 
@havoklas. Met ‘@havo’ bedoelen 
we dat we in die klas onderzoeken 
of het kind naar de havo kan. Ouder 
en kind moeten goed nadenken 
over de keuze voor de @havoklas. 
Het is immers moeilijker dan de 
mavoklas, want het betreft onder-
wijs op havoniveau. In de @havo-

brugklas krijgen leerlingen overi-
gens niet alleen een havorapport, 
maar ook een mavorapport. 
Leerlingen met een mavo/havo- of 
havoadvies kunnen ook gewoon 
voor de mavobrugklas kiezen. Voor 
sommige kinderen kan het goed 
zijn om deze veilige route te kie-
zen. Als ouder weet u het beste wat 
bij uw kind past. 
De tweejarige brugperiode geeft de 
school meer tijd om goed in beeld 
te krijgen wat een leerling kan èn 
geeft een leerling meer tijd om te 
laten zien wat hij in huis heeft. Dat 
maakt de kans op teleurstellingen 
daarna kleiner.

In @havo 2 bereiden we onze leer-
lingen voor op de overstap naar de 
derde klas havo van het Norbertus 
Gertrudis Lyceum. Het kan echter 
ook blijken dat overstappen naar 
mavo 3 een verstandigere keuze 
is. Het Norbertus Gertrudis Lyceum 
behoort tot dezelfde scholengroep. 
Dat maakt een soepele overstap 
mogelijk.

Vakken en lessen
Onze lessen duren 50 minuten. 
Sommige vakken geven hun les-
sen graag in twee aaneengesloten 
uren. Dat is vooral het geval bij vak-
ken met veel praktijk, zoals sport 
en de kunstvakken. Deze lessen 
duren dan 100 minuten.

Ook een school voor creatief 
en sportief talent
Op de Norbertus Gertrudis Mavo 
volgen leerlingen natuurlijk de 
normale kennisvakken, zoals Ne-
derlands, Engels en wiskunde. We 
streven echter een brede ontwik-
keling van onze leerlingen na en 
willen ook een school voor ander-
soortig talent zijn, zoals creatief 
en sportief talent. Daarom staat bij 
onze scholieren ook flink wat kunst 
en cultuur op het rooster en vier 
uur lichamelijke opvoeding (sport). 
De Norbertus Gertrudis Mavo biedt 
zelfs de mogelijkheid om examen 
te doen in tekenen, handvaardig-
heid of muziek. 

Tenslotte zijn er twee uren gereser-
veerd voor mentorles en studieles. 
De mentorles gebruikt de mentor 
van een klas voor gesprekjes met 
leerlingen of groepjes leerlingen. In 
de studieles leren zij bijvoorbeeld 
plannen, woordjes leren of omgaan 
met ruzies.
Twee keer per jaar is er een pro-
jectweek over een speciaal thema 
zoals media, bewegen en gezond-
heid of de bevrijding van Roosen-
daal.
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Het flexuur: zelf kiezen
Het eerste lesuur van maandag tot 
en met donderdag is het flexuur. 
Leerlingen kunnen dan vanaf de 
herfstvakantie op drie dagen extra 
Nederlands, Engels, wiskunde, be-
grijpend lezen of spelling volgen. 
Deze lessen worden in blokken van 
zes weken gegeven. Op de vierde 
dag vindt het mentoruur plaats. 
Een leerling mag zelf kiezen of hij 
voor zo’n extra les inschrijft, maar 
soms stimuleert een mentor hem 
om dat te doen. Als een leerling on-
verhoopt te laat is met inschrijven 
en er geen plaats meer is, kan hij de 
les in een andere lokaal onder toe-
zicht via de livestream volgen. 
Soms moet een leerling een toets 
inhalen of een taak afmaken. Dan 
gaat hij tijdens het eerste lesuur 
naar het stiltecentrum om daaraan 
te werken. 

Het eerste lesuur is dus voor alle 
leerjaren vier dagen per week het 
flexuur. Leerlingen die geen flexuur 
nodig hebben, komen later naar 
school en beginnen het tweede 
lesuur. Dat is ook zo in de hogere 
klassen. Op vrijdag beginnen de re-
guliere lessen gewoon het eerste 
uur.

Verschil mavo en @havo
Er zijn, behalve het lesniveau, nog 
een paar verschillen tussen de 
mavoklas en de @havoklas. Onder-
staand overzicht brengt deze ver-
schillen in beeld:

TechMavo,
SportPlus of 
Werelds Eten
Onze leerlingen mogen dus 
kiezen welk vak ze tijdens het 
flexuur willen volgen. Leerlin-
gen in mavo 1 kiezen daarnaast 
bij Frans en Duits of ze één van bei-
de talen willen volgen, of beide ta-
len. 
Alle leerlingen maken bovendien 
zelf een keuze uit de keuzevakken 
SportPlus, Werelds Eten en Tech-
Mavo. Dat keuzevak volgen ze in 
leerjaar 1 en leerjaar 2 twee uur per 
week in combinatiegroepen mavo 
en @havo.
Bij het vak SportPlus sporten leer-
lingen niet alleen méér, maar ma-
ken ze ook kennis met andere 
sporten. Voorbeelden daarvan zijn 
squashen, schermen, boksen, zei-
len en noem maar op. Voor het vak 
geldt een jaarbijdrage van €100.
Werelds Eten gaat over voedsel in 
allerlei contexten: voedsel vroeger 
en nu, voedsel in andere culturen, 
voedsel en gezondheid, voedsel-
gebruiken enzovoorts. En vanzelf-
sprekend hoort daar ook zelf koken 
bij! 
Voor leerlingen die geïnteresseerd 
zijn in moderne technologie, is de 
TechMavo een passende keuze! 
Leerlingen werken met robots, vi-
tual reality, augmented reality, 
3D printen, programmeren enzo-
voorts. Op een creatieve manier 
worden problemen opgelost door 
moderne technologie te gebrui-
ken. De Norbertus Gertrudis Mavo 

mavo @havo

Frans en 
Duits

In klas 1: keuze tussen: 
•  2 uur Frans of 2 uur Duits of 
•  2 uur Frans en 2 uur Duits*

In klas 2: keuze tussen 3 uur Frans of 3 
uur Duits

In klas 1:  
2 uur Frans en 2 uur Duits verplicht 
in klas 1

In klas 2:  
3 uur Frans en 3 uur Duits verplicht

Kunst-
vakken

4 uur per week in klas 1 en klas 2: 
•  Beeldende vorming
•  Muziek
•  Dans en drama

3 uur per week in klas 1 en klas 2:
•  Beeldende vorming
•  Muziek

Economie 1 uur economie in klas 2 Geen economie in klas 1 en 2

*Om van mavo 1 naar @havo 2 te kunnen overstappen, moet zowel Frans als Duits geko-
zen zijn in mavo 1.

is uitstekend geoutilleerd voor 
hightech techniekonderwijs vol-
gens het concept van probleemge-
stuurd onderwijs: Welk probleem 
wil je oplossen?  Bedenk je op-
lossing. Creëer je oplossing. Niet 
alleen hebben we zelf de nodige 
hightechspullen in huis, maar wer-
ken we ook intensief samen met 
een aantal andere scholen en be-
drijven, waardoor leerlingen ook 
buiten onze eigen school kunnen 
kennismaken met techniek. 
Techmavo kan ook in leerjaar 3 en 
4 voortgezet worden. Voor Werelds 
Eten en TechMavo vragen we geen 
jaarbijdrage.
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Na de mavo
Tijdens de opleiding maken leerlin-
gen al keuzes die voorsorteren op 
hun vervolgonderwijs. In de boven-
bouw volgen de leerlingen één van 
de vier keuzemogelijkheden Finan-
ce & Tech, Science & Tech, Life & 
Care en Finance & Care. De meeste 
leerlingen met een mavodiploma 
kiezen voor een vervolgopleiding 
op een mbo-school. Andere leer-
lingen kiezen voor een overstap 
naar havo 4. 
In mavo 4 kunnen leerlingen van 
de Norbertus Gertrudis Mavo kie-
zen tussen drie routes. De basis-
route bereidt hen uitstekend voor 
op het mbo. Het programma is 
nog in ontwikkeling en zal naar alle 
waarschijnlijkheid een component 
bevatten die samen met het mbo 
vormgegeven wordt. De andere 
twee routes zijn al ontwikkeld. In 
de Plusroute volgen alle leerlingen 
een extra examenvak. Zo kunnen 
ze zowel naar het mbo als naar de 
havo doorstromen. Leerlingen die 
zeker weten dat ze naar de havo 
willen, kiezen voor de @havoroute. 
Naast een extra examenvak volgen 
zij twee lesuren per week op het 
Norbertus Gertrudis Lyceum. Dit 
aansluitprogramma zorgt voor een 
betere voorbereiding op de havo 
en wordt gegeven door docenten 
van het Norbertus Gertrudis Ly-
ceum.

bij hun mentor terecht en als er 
een belangrijke gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, besteedt de men-
tor daar aandacht aan. Gedurende 
het schooljaar zijn er een paar ge-
spreksavonden voor ouders met de 
mentor of de leraren van de vakken. 
Het uitgangspunt is dat de leerling 
zelf bij dat gesprek aanwezig is.  

Extra’s
Wij vinden dat bij een goede be-
geleiding niet alleen aandacht 
voor wie een steuntje in de rug 
nodig heeft, hoort. We hebben 
ook aandacht voor wie iets ex-
tra’s aankan. Zo kunnen leerlingen 
van onze school internationaal er-
kende Angliacertificaten voor En-
gels en Goethecertificaten voor 
Duits halen. Maar ze kunnen ook 
meedenken in de leerlingenklank-
bordgroep of de leerlingenraad of, 
samen met leerlingen van het Nor-
bertus Gertrudis Lyceum, meespe-
len in de Gertrutten Van Slag Band. 
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten 
zoals sporttoernooien en excursies.

 

Een goede begeleiding voorop!

Naar een nieuwe school
Naar een nieuwe school gaan is best 
spannend! Daarom organiseren we 
in juni een middag waarop de nieu-
we eersteklassers kennismaken met 
hun mentor klasgenoten. Een men-
tor is een docent die zich speciaal 
met de leerlingen van een klas be-
zighoudt. Vóór de zomervakantie 
organiseren we ook een uitgebreid 
kennismakingsgesprek met leerling, 
ouders en mentor.
We beginnen het schooljaar met 
een paar introductiedagen. Dan 
wordt de leerlingen precies uitge-
legd hoe het er allemaal aan toe 
gaat op school, maar doen ze voor-
al mee aan allerlei leuke kennisma-
kingsactiviteiten. Het brugklaskamp 
en introductiefeest sluiten deze pe-
riode af.
Elke klas heeft ook één of twee leer-
lingmentoren. Dat zijn ouderejaars 
die de mentor bij activiteiten assis-
teren.

Dagstart 
Op maandag tot en met donder-
dag begint de schooldag met een 
dagstart van tien minuten door de 
mentor. Dat gebeurt voorafgaand 
aan het tweede lesuur. Tijdens het 
eerste lesuur is een deel van de leer-
lingen immers nog afwezig doordat 
ze geen ondersteuning tijdens het 
flexuur hoeven te volgen. De mentor 
neemt de dag dan door met de klas, 
kan wat dingetjes regelen en helpt 
bij het inschrijven voor het flexuur. 
Leerlingen kunnen ook met vragen 

Lestijden
Op de Norbertus Gertrudis Mavo 
hebben we volgende lestijden:

8.30-9.20 uur: eerste lesuur
9.20-10.10 uur: tweede lesuur

10.10-10.30 uur: pauze

10.30-11.20 uur: derde lesuur
11.20-12.10 uur: vierde lesuur

12.10-12.40 uur: pauze

12.40-13.30 uur: zesde lesuur
13.30-14.20 uur: zevende lesuur
14.20-15.10 uur: achtste lesuur
15.10-16.00 uur: negende lesuur 

12.10-13.00 uur: vijfde lesuur

13.00-13.30 uur: pauze

13.30-14.20 uur: zevende lesuur
14.20-15.10 uur: achtste lesuur
15.10-16.00 uur: negende lesuur*
  *uitzondering
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Eerste lesuur:

Klas 1 (maandag t/m donderdag)
8.30-9.05 uur flexuur of mentorles
9.10-9.20 uur: dagstart

Klas 2 t/m 4 (maandag t/m donderdag)
8.30-9.20 uur: flexuur of mentorles



MBO  
niveau 3/4

havo  
leerjaar 4

basis                               plus                              @havo

Onze 3 routes in mavo 4

basisprogramma basisprogramma basisprogramma

beroepsgericht vak beroepsgericht vak beroepsgericht vak

beroepsgerichte keuzemodule

beroepsgerichte keuzemodule

beroepsgerichte keuzemodule beroepsgerichte keuzemodule

havo aansluitprogramma

extra examenvak extra examenvak

(in ontwikkeling)



13

klein jaar duurt. Het wordt een 
schitterend gebouw, een sfeervolle 
combinatie van eigentijds onder-
wijs en een gebouw met geschie-
denis.
Het nieuwe gebouw, bestaande 
uit een gerenoveerde monumen-
tale mavo en een nieuwbouwdeel, 
staat in de Vincentiusstraat, in het 
centrum van Roosendaal. Dat is 
vlak bij het station en ook dicht bij 
het Norbertus Gertrudis Lyceum.

Kennismakingsactiviteiten
Vanwege de wisselende situatie 
rond Corona, hebben we een an-
dere invulling van onze Open Dag 
moeten zoeken. Om drukte te 
voorkomen, hebben we de tijd van 
de Open Dag verlengd en de er-
aan voorafgaande vrijdagavond als 
Open Avond toegevoegd. 

De planning is als volgt:

Open Avond
Vrijdag 15 januari

18.00-21.00 uur          
 

Open Dag
Zaterdag 16 januari

10.00-15.00 uur   

Om drukke bezoekersstromen te 
voorkomen, is het noodzakelijk om 
vooraf in te schrijven op bepaalde 
tijdsblokken.
Op dit moment gaan we er nog 
vanuit dat de Open Dag kan plaats 
vinden, maar dat staat nog niet 

vast. Mocht de Open Dag niet kun-
nen doorgaan, dan zorgen we voor 
een online alternatief.

Daarnaast zijn er twee experience-
avonden voor groep 8-leerlingen:

Experience Night TechMavo 
Maandag 18 januari 

18.30-20.30 uur 

Experience Night Werelds Eten
Dinsdag 19 januari 

18.30-20.30 uur

Aanmelden via kennismaken@ng-
mavo.nl

Op woensdag 20 januari is, op 
afspraak, een gesprek mogelijk 
waarbij we meer tijd hebben voor 
bijzondere vragen rond de leerlin-
genzorg.

Meeloopmiddag
Leerlingen van groep 8 kunnen ook 
meedoen aan een meeloopmid-
dag. Dan kunnen ze echt ervaren 
hoe het op onze school er aan toe 
gaat op een gewone schooldag. 
Ze krijgen een rondleiding en twee 
proeflesjes. De meeloopmiddagen 
vinden plaats op 6, 13, 20 en 27 ja-
nuari en op 3 en 10 februari 2021 en 
duren van 13.30 tot 15.30 uur. Aan-
melden kan via een e-mailtje naar 
kennismaken@ngmavo.nl. Vergeet 
niet naam, basisschool en datum 
te vermelden. De meeloopmidda-
gen zijn alleen voor leerlingen van 
groep 8 bedoeld.  
 

Niet alleen kennis is belangrijk. Ook 
heel belangrijk zijn beroepsvaar-
digheden. Daarom doen al onze 
leerlingen examen in een beroeps-
gericht vak. Daarbij is kunnen en 
doen belangrijker dan kennen en 
weten. Bijzonder is dat wij de enige 
mavo in Roosendaal zijn waar be-
roepsgericht examenvakken wor-
den aangeboden. Leerlingen kie-
zen uit de beroepsgerichte vakken 
dienstverlening en producten en 
zorg en welzijn. Daarnaast volgen 
zij twee beroepsgerichte keuze-
delen. We bieden een brede keuze 
aan, zoals ondernemen, innovatie 
en prototyping als technologisch 
vak, sign over grafisch ontwerpen 
of werken in een ziekenhuis. En 
daarnaast een aantal andere mo-
gelijkheden.  

Gebouw
De eerste maanden van het vol-
gende schooljaar, is onze school 
nog gehuisvest aan de Bovendonk. 
Daarna verhuizen we. De voorbe-
reidingen van de werkzaamheden 
zijn gestart en het eigenlijke bou-
wen begint op 1 december 2020.
We verwachten dat de bouw een 
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