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Informatieboekje

Bezoek aan groep 8-leerlingen

WELKOM BIJ DE

NORBERTUS
GERTRUDIS

Hé groep 8-er,
In dit boekje lees je informatie over
de Norbertus Gertrudis Mavo. We
kunnen lang niet alles vertellen. Dat
zou een veel te dik boekje worden.
Maar we vertellen je graag over een
aantal kenmerken van onze school,
waarvan wij denken dat die belangrijk kan zijn voor jouw schoolkeuze.
Ben je nieuwsgierig naar wat wij allemaal doen? Download dan de open
dag app en zoek onze school. Je
kunt de Norbertus Gertrudis Mavo
ook vinden op Instagram en Facebook. Zo kun je goed volgen wat er
allemaal gebeurt op onze school.
Je kan ook onze website bezoeken:
www.ngmavo.nl. Je zult zien dat
onze mavo een school is met heel
veel bijzondere activiteiten!

Volg je ons?
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Sfeer en thuisgevoel

is wel zo fijn. En we komen onze afspraken na.
Zo ben je op tijd in de les,
dat spreekt voor zich! En je
mag best een mobieltje gebruiken, maar in de les leidt
een
mobieltje
alleen
maar af. Daarom is een
mobiel gebruiken in de
les niet toegestaan, behalve als je vakdocent je vraagt je
mobieltje voor een opdracht juist
wel tevoorschijn te halen. Maar
dat gebeurt niet vaak in de les. Al
onze leerlingen werken immers op
een chromebook, een soort laptop.
Daarmee kun je prima het internet op.
Afspraken zijn dus belangrijk. Een goede sfeer maak je
immers samen, daarom houden
we in ons gedrag rekening met
elkaar. We doen er overigens niet
geheimzinnig over dat we soms
best streng zijn als een leerling
de afspraken niet nakomt, zeker
als andere leerlingen daar last van
hebben.

Duidelijke afspraken zijn goed voor
de sfeer op school. Dan weten we
allemaal waar we aan toe zijn. Dat

Op onze school krijg je dus net als
op elke andere school op je kop als
je je niet aan de afspraken houdt.
Maar wat bijzonder is, dat we goed
gedrag en een goede inzet belonen. Je kunt zo sparen voor een
extra herkansing, een kantinebon
of een uurtje (of meer) vrij. We belonen je ook als je bijvoorbeeld een
andere leerling helpt of de school
helpt bij activiteiten.

Wat is er echt
bijzonder?

De Norbertus Gertrudis Mavo is
de enige school in Roosendaal die
alleen mavo heeft. Daar kiezen we
bewust voor, want daardoor past
onze school perfect bij jou als mavoleerling en zijn we echt kleinschalig. We hebben net zoveel leerlingen als een stevige basisschool.
Dat is op de meeste scholen voor
voortgezet onderwijs wel anders!
Omdat we gespecialiseerd zijn in
mavo, weten de leraren en leraressen precies wat jij als mavoleerling
nodig hebt en onze extra’s passen
helemaal bij jou.

ik mag
keuzes
maken
ik snap
waarom

ik hoor
erbij

ik kan
het

Leerling

ik ben
voorbereid
op een
onbekende
toekomst

ik mag
fouten
maken

ik zie de
samenhang

dat het allemaal over jou gaat. Als
wij zeggen dat je fouten mag maken, betekent dat dat je ook wel
eens de kans krijgt iets opnieuw te
doen. Daarmee krijg je ook het gevoel dat je het kan. Als we zeggen
dat we het belangrijk vinden dat je
je erbij voelt horen, betekent dat
dat je leraren aandacht voor je heb-

Wij hebben goed nagedacht over
onze ideeën over onderwijs. Wat
we heel belangrijk vinden, hebben
we weergegeven in een plaatje met
cirkels. Middenin dat plaatje sta jij!
Onze mavo is immers bedoeld voor
jou. Om jou heen zie je wat wij nog
meer heel belangrijk vinden. Je ziet
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ben en we ervoor zorgen dat klasgenoten goed met elkaar omgaan.
En we zorgen ervoor dat je snapt
waarom je iets moet leren.

We vinden het belangrijk dat jij je
goed thuis voelt op onze mavo en
graag naar school komt. Dat proberen we op vele manieren te bereiken. Zo zorgen we voor een goede
begeleiding. Je weet als leerling bij
ons altijd bij wie je met vragen terecht kunt.
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Verschillende soorten
brugklassen

de mavobrugklas kiezen. Lekker
eerst met mooie cijfers de mavo
doen! Daarna zie je wel of je na je
examen naar de havo gaat.

Voordat je je straks gaat aanmelden
op een nieuwe school, krijg je van
je basisschool een advies. Als je een
gemengd advies kaderberoepsgerichte leerweg/mavo (vmbo k-gt),
een advies mavo (vmbo gt) of een
gemengd advies mavo/havo (vmbo
gt-havo) hebt gekregen, is de Norbertus Gertrudis Mavo jóuw school!
Als je een havoadvies hebt, maar
graag een veilige weg kiest, ben je
ook helemaal welkom.

Na het eerste brugjaar mavo ga je
meestal naar het tweede brugjaar
mavo op onze school. Maar als we
in mavo 1 merken dat je misschien
wel naar de havo kunt, zorgen we
ervoor dat je kunt overstappen
naar @havo 2. Na het eerste brugjaar @havo ga je meestal naar het
tweede brugjaar @havo, maar als
het toch een beetje tegenviel in de
eerste klas, kun je ook naar mavo 2.

Onze school heeft een tweejarige
brugperiode. Er zijn brugklassen op
twee niveaus: er zijn mavoklassen
en er zijn @havoklassen.
Als je een kaderberoepsgerichte leerweg/mavoadvies of een
mavoadvies hebt, kom je in de
mavoklas. Je krijgt dan les op
mavoniveau en je wordt voorbereid
op de tweede klas van de mavo.
Als je een mavo/havo- (of havo-)
advies hebt, kun je kiezen voor
de @havoklas. Dat is best een bijzondere naam voor een klas. Met
‘@havo’ bedoelen we dat we in
die klas onderzoeken of je naar de
havo kan. Je moet er goed over nadenken of je naar de @havoklas wil.
Het is moeilijker dan de mavoklas,
want je krijgt les op havoniveau.
Je krijgt ook meer lesuren. In de
@havobrugklas krijg je overigens
niet alleen een havorapport, maar
ook een mavorapport.
Je mag als je een mavo/havo- of
havoadvies hebt ook gewoon voor

In @havo 2 bereiden we je voor op
de overstap naar de derde klas van
het Norbertus Gertrudis Lyceum, of
als het toch allemaal best moeilijk
blijkt, mavo 3 bij ons.
We werken nauw samen met het
Norbertus Gertrudis Lyceum. We
hebben niet zomaar bijna dezelfde
naam!

Kiezen

Eerder heb je kunnen lezen dat we
het heel belangrijk vinden dat je
zelf kunt kiezen.

Flexuur
Op maandag tot en met donderdag heet ons eerste lesuur het
flexuur. Je kunt je dan zelf opgeven voor vakken die je moeilijk vindt en waar je extra hulp
bij nodig hebt. Dat doen we altijd in kleine groepen; niet meer
dan 15 leerlingen. Mocht een vak
vol zitten, dan kun je de les toch
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op je chromebook meevolgen via
een livestream. En als je geen hulp
nodig hebt? Dan mag je uitslapen
en later naar school komen. Maar
we moeten er eerlijk bijzeggen dat
het ook voorkomt dat je naar het
flexuur moet komen omdat wij het
belangrijk vinden dat je hulp krijgt
bij een vak.

Frans, Duits of allebei?
Als je in de mavobrugklas komt,
mag je kiezen of je alleen Frans wilt
volgen, alleen Duits of zowel Frans
als Duits. Aan jou de keuze. Behalve
als je denkt misschien wel naar de
havo te kunnen. Dan moet je zowel
Frans als Duits volgen. Dat is namelijk op de havo verplicht. Daarom kun je in de @havobrugklas ook
niet kiezen tussen Frans en Duits.

TechMavo, SportPlus of
Werelds Eten

men zijn. Creatief talent en sportievelingen komen op onze school
ook volop aan hun trekken. Daarom
krijg je bij ons extra veel kunst en
cultuur en lichamelijke opvoeding
(sport). Bij kunst en cultuur krijg je
beeldende kunst (zoals tekenen,
schilderen en handvaardigheid),
maar ook muziek, dans en drama.
Je kunt op de Norbertus Gertrudis
mavo zelfs examen doen in tekenen, handvaardigheid of muziek!

Eén van je vakken mag je helemaal
zelf kiezen. Dat vak krijg je twee uur
per week. Je kiest tussen SportPlus, Werelds Eten en TechMavo.
Als je SportPlus kiest, sport je niet
alleen maar méér, maar maak je
ook kennis met andere sporten.
Voorbeelden daarvan zijn squashen, schermen, boksen, zeilen en
noem maar op. Bij Werelds Eten
leer je over voedsel vroeger en nu,
over voedsel in andere culturen,
over voedsel en gezondheid, voedselgebruiken enzovoorts. En vanzelfsprekend hoort daar ook zelf
koken bij!
Als je geïnteresseerd bent in moderne technologie, is de TechMavo
de keuze voor jou! Je bent bezig
met robots, vitual reality, augmented reality, programmeren enzovoorts. Je lost op een creatieve
manier problemen op door moderne technologie te gebruiken.
Trouwens, voor techniek moet je
bij ons zijn! Niet alleen hebben we
zelf de nodige hightechspullen in
huis, maar werken we ook intensief samen met een aantal andere
scholen en bedrijven, waardoor je
ook buiten onze eigen school kunt
kennismaken met techniek.

De mavo met veel doevakken

Onze school is niet zomaar een
mavo. In alle leerjaren krijg je naast
leervakken ook doevakken. Zo kun
je ook in de hogere leerjaren aan de
slag met TechMavovakken, maar
ook met andere praktijkvakken. We
hebben bijvoorbeeld keuzevakken
zoals werken in het ziekenhuis, een bedrijf
beginnen, milieu en
nog veel meer!

Een goede begeleiding
voorop!
Naar een
school

nieuwe

Naar een nieuwe school
gaan is best spannend!
Daarom organiseren in juni
een middag waarop je kennismaakt met je mentor en je klasgenoten. Een mentor is een leraar
of lerares die zich speciaal met
de leerlingen van jouw klas bezighoudt. Vóór de zomervakantie
organiseren we ook een uitgebreid
kennismakingsgesprek met jou, je
ouders en je mentor.
We beginnen het schooljaar met
een paar introductiedagen. Daarin
krijg je precies uitgelegd hoe het
er allemaal aan toe gaat op school,
maar doe je vooral mee aan allerlei
leuke kennismakingsactiviteiten.
Het brugklaskamp en introductiefeest sluiten deze periode af.
Elke klas heeft ook één of twee
leerlingmentoren. Dat zijn ouderejaars bij wie je met je vragen terechtkan.

Dagstart

ook met je vragen bij je mentor
terecht en als er een belangrijke
gebeurtenis heeft plaatsgevonden,
besteedt je mentor daar aandacht
aan. Gedurende het schooljaar zijn
er een paar gespreksavonden met
de mentor of de leraren van de vakken. Wij noemen dat geen ouderavonden, want we praten dan met
je ouders én met jou.

Op maandag tot en met donderdag begint de schooldag met een
dagstart van tien minuten door
je mentor. Dat gebeurt tijdens
de laatste tien minuten van het
flexuur. Je mentor neemt de dag
dan door met je klas, kan wat dingetjes regelen en helpt je bij het inschrijven voor het flexuur. Jij kunt

Ook een school voor creatief
en sportief talent

Natuurlijk krijg je bij ons allerlei
kennisvakken. Maar we willen niet
alleen een school voor boekenwur-
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Extra’s
Wij vinden dat bij een goede begeleiding niet alleen aandacht voor
wie een steuntje in de rug nodig
heeft, hoort. We hebben ook aandacht voor wie iets extra’s aankan.
Zo kun je internationaal erkende
Angliacertificaten voor Engels en
Goethecertificaten voor Duits halen. Maar je kunt ook meedenken in
de leerlingenklankbordgroep of de
leerlingenraad of, samen met leerlingen van het Norbertus Gertrudis
Lyceum, meespelen in de Gertrutten Van Slag Band. Daarnaast zijn er
allerlei activiteiten zoals sporttoernooien en excursies.

Waar is de nieuwe mavo?

De eerste paar maanden zit je in
het grote gebouw aan de Bovendonk. Maar we zijn inmiddels
aan het bouwen aan een
nieuwe school aan de Vincentiusstraat, in het centrum van
Roosendaal. Dat is vlak bij
het station en ook dicht bij
het Norbertus Gertrudis
Lyceum.
Het oude schoolgebouw daar wordt helemaal verbouwd. Er wordt
ook een nieuw stuk bijgebouwd. Als het nieuwe gebouw helemaal klaar is,
verhuizen we met zijn allen naar de Vincentiusstraat. We verwachten
dat dat in de kerstvakantie van jouw eerste schooljaar op
onze mavo zal zijn.

Kom je kennismaken?

Op woensdagavond 20 januari is,
op afspraak, een gesprek mogelijk
waarbij we meer tijd hebben voor
bijzondere vragen rond de leerlingenzorg.

Door de Corona-omstandigheden is dit jaar alles een beetje anders, maar zien we jou op
een van de onderstaande data?

Open Avond

Meeloopmiddag

Vrijdag 15 januari

Als je wilt ervaren hoe het er op
een gewone schooldag aan toegaat, geef je je op voor een kennismakingsmiddag. Je krijgt dan een
rondleiding en twee proeflesjes.
Ze vinden plaats op de woensdagmiddagen 6, 13, 20 en 27 januari
en 3 en 10 februari. Je kunt je voor
de kennismakingsmiddagen en
experiencenights opgeven door
een e-mailtje te sturen aan kennismaken@ngmavo.nl. Vergeet niet
naam en basisschool te vermelden
en op welke middagen je kunt. De
meeloopmiddagen zijn alleen voor
leerlingen van groep 8 bedoeld.

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.

Daarnaast zijn er twee experienceavonden 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@ngmavo.nl
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