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Beste aankomende brugklasser, 

Van harte welkom op de Norbertus Gertrudis Mavo, de school waar je de 
komende jaren waarschijnlijk een groot deel van je tijd zult doorbrengen, 
waar je veel zult gaan leren en waar je misschien wel vriendschappen voor 
het leven zult gaan maken. De start op een nieuwe school is altijd 
spannend maar je zult je vast snel op je plek voelen. 

  
Vandaag ontmoet je jouw klasgenoten en je mentor al, zodat het na de 
vakantie al een stuk minder spannend is.  
 
In dit boekje vind je alvast heel wat informatie waar je misschien al erg 
benieuwd naar bent, zoals:  “welke spullen heb ik nodig en hoe laat word 
ik op school verwacht?”  

  
Dit boekje is niet volledig. Vandaag en tijdens de eerste schooldagen krijg 
je van je mentor nog van alles te  
horen. De mentor neemt dit boekje vandaag met je door. Het is belangrijk 
dat je het boekje ook thuis door je ouder(s)/verzorger(s) laat lezen. 

  
Wij wensen je alvast een hele fijne tijd op de  
Norbertus Gertrudis Mavo toe, maar geniet eerst van je zomervakantie.  
 
Tot snel! 
 
De directeur en leerlingcoördinator: 
 
mevrouw Nieuwkerk en meneer De Kok 

 
De mentoren van de brugklassen:    
 
meneer Nijssen 
mevrouw Reijenga 
meneer Van Binsbergen 
mevrouw Van der Aa 



 
Wat moet je aanschaffen? 

  
 
  

• Meerdere pennen 
• Kleurpotloden en (markeer)stiften 
• Gum 
• Potloden 

  
  

• Kaftpapier (geen stoffen kaften) 
• Schaar en papierlijm of een lijmstift 
• Een 23-rings multomap met gelinieerd papier  

en blanco papier 
  
 

 



 
 

• Enkele schriften, maar schaf nog niet hele stapels aan. Voor 
diverse vakken wordt namelijk in de multomap gewerkt.  

 
• Je hoeft geen agenda aan te schaffen. Er wordt vooral in het 

begin gewerkt met weekplanners en daarnaast kun je het 
huiswerk ook in Magister vinden. 

  
• Voor het vak wiskunde is een groot ruitjesschrift nodig 

(ruitgrootte 1 cm).  
  

• Enkele snelhechters en een perforator. 
  

• Woordenboeken:  
 

Je kunt beter wachten met het kopen van woordenboeken tot 
je er van de vakdocent meer van hoort. 

  
• Een passer en een geodriehoek. 

Een solide passer volstaat. Het is niet nodig een uitgebreide 
passerset aan te schaffen. 
 
 
   

 

 



 
 

• Voor wiskunde, en soms ook voor andere vakken, is een 
rekenmachine nodig. Het type dat je nodig hebt is de: 

  
CASIO FX-82EX CLASSWIZ. 

  
Op internet is dit type rekenmachine bij verschillende webwinkels te 
bestellen. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 
  

• Voor het vak tekenen is nodig: een schaar, HB en 2B potlood, 
puntenslijper. 
  

 

 
 



 
 

• Voor de lessen lichamelijke opvoeding heb je sportkleding 
nodig. Je draagt een effen witte T-shirt en een effen zwarte 
korte sportbroek. Dit kan op eigen gelegenheid worden 
aangeschaft. 

 
• Je mag ervoor kiezen om een zwarte effen sportlegging te 

dragen onder de korte zwarte sportbroek. Ook mag je ervoor 
kiezen om een effen wit shirt met lange mouwen te dragen. 

 
• Je hebt ook sportschoenen nodig, die zowel binnen in de zaal 

als buiten op het sportveld bruikbaar zijn. 
 
Let erop dat de schoenzolen niet afgeven op de zaalvloer. Het is niet 
toegestaan om spuitdeodorant te gebruiken. Neem daarom een 
roldeodorant mee. 
 
Tip: 
Voorzie thuis je sportkleding en sportschoenen van je naam in het label in 
verband met het mogelijk zoekraken van de sportkleding. Let op dat je een 
textielstift gebruikt. 
  
Leerlingen die brildragend zijn, wordt aangeraden een sportbril aan te 
schaffen. Schade aan brillen wordt door de schoolverzekering namelijk 
helaas niet vergoed. 
 

 



 
ICT 

  
Op een moderne school als de Norbertus Gertrudis Mavo maken we 
natuurlijk gebruik van allerlei soorten ICT. 
 
Schaf wel zelf “oortjes” aan in verband met de hygiëne. Vaak zitten er 
bij een mobiele telefoon ook “oortjes”. 
  
Het bezit van een computer thuis is natuurlijk handig, maar niet 
noodzakelijk. Je kunt ook na schooltijd gebruik maken van de 
computers op school. Bovendien werk je op school ook geregeld met je 
Chromebook.  
 
Informatie over de aanschaf van je Chromebook is/wordt gemaild naar 
jouw ouder(s)/verzorger(s). Op deze website valt er ook meer over te 
lezen over het Chromebook en hoe deze besteld kan worden: 

 
www.chromebooks.sgtongerlo.nl 

 
 

 
 
 
 

http://www.chromebooks.sgtongerlo.nl/


 
Het gebouw 

  
De Norbertus Gertrudis Mavo is een spiksplinternieuw 
schoolgebouw. Er werken allerlei verschillende (vak)docenten en je 
krijgt van hen les in verschillende lokalen. 
  
Natuurlijk heb je niet met 100 docenten te maken. Jij hebt in 
principe maar te maken met 10-12 docenten. Je krijgt in de brugklas 
verschillende vakken en bij elk vak hoort een bepaalde mevrouw of 
meneer. 
  
Je zult merken dat ons schoolgebouw compact en overzichtelijk is. 
In het hart van ons gebouw zit de aula. In die ruimte wordt 
gepauzeerd, maar zitten ook allerlei spreekruimten en de receptie. 
Om de aula heen zul je op de begane grond, de 1e en de 2e 
verdieping alle leslokalen vinden. Je raakt hier dus echt niet zomaar 
verdwaald. 
 

                

  



 
Pauze 

  
De pauze in de ochtend duurt 20 minuten en de pauze in de middag 
duurt 30 minuten. Met goed weer zijn alle leerlingen in de 
ochtendpauze buiten. We vinden het namelijk belangrijk dat je de 
benen strekt en buiten een frisse neus haalt. 
 
Als je middagpauze hebt kun je eten in de aula, op de trap en in de 
gangen bij de bankjes. Er zijn automaten met drinken en gezonde 
snacks aanwezig in de aula. Tijdens de middagpauze worden er door 
een cateringbedrijf allerlei broodjes verkocht, maar je kunt er  
natuurlijk ook voor kiezen om je eigen boterhammen meenemen. 
  
 

 
 

  



 
Huiswerkklas 

  
Als je er moeite mee hebt om thuis aan je huiswerk te beginnen, 
daar geen goede plek voor hebt, of voortdurend gehinderd wordt 
door jonge broertjes of zusjes, kun je gebruik maken van de 
huiswerkklas.  
Je maakt dan samen met een groep andere kinderen onder toezicht 
van een docent je huiswerk. Uiteraard kun je ook alvast studeren 
voor aankomende toetsen. 
  
Als er vragen zijn kun je bij de docent hulp vragen. 
Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar 
meer informatie over de huiswerkklas. 
 

 
 

 
 
 

  



 
Dyslexie-verklaringen 

  
Als je een dyslexie- of dyscalculieverklaring bezit, is het belangrijk dat je 
ouder(s)/verzorger(s) deze zo snel mogelijk naar ons sturen. Alleen dan 
kunnen we er direct, vanaf het begin van het schooljaar, rekening mee 
houden. Het is trouwens noodzakelijk een orthopedagogisch-
orthodidactisch onderzoeksrapport mee te sturen. Alleen een 
verklaring volstaat niet. 
  
Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen het rapport en de verklaring, als ze dat 
nog niet afgegeven hebben, naar de Norbertus Gertrudis Mavo sturen 
ter attentie van mevrouw Van der Aa. 
  
Mevrouw Van der Aa is als dyslexiecoördinator de persoon die alles 
regelt rond dyslexie. 
  
Heb je een dyscalculieverklaring en rapport dan kun je die inleveren bij 
de heer Mathon. 
  

Kennismakingsgesprek 
  
Vandaag heb je je klasgenoten, je mentor én je leerlingmentoren 
gezien. De mentor zoekt kort ná de zomervakantie (binnen de eerste 
drie lesweken) contact met jou en je ouder(s)/verzorger(s) om een 
kennismakingsgesprekje in te plannen. Op die manier kun je jezelf écht 
voorstellen en kennen jullie elkaar nog beter aan het begin van het 
schooljaar. 
 
Op die manier is het straks na die eerste weken vast al niet zo 
spannend meer. 

 
 

Hoi! 



 
 

Introductie: start van het schooljaar 
  
We beginnen het schooljaar met twee introductiedagen en starten de 
lessen op woensdag 7 september. 
  
Op maandag 5 september word je om 12.55 uur op het plein bij de 
hoofdingang verwacht, zodat we op tijd kunnen beginnen in de aula. 
De middag eindigt rond 15.15 uur. Zorg dat je zelf al van te voren hebt 
geluncht. 
  
Op dinsdag 6 september  word je om 10.25 uur op school verwacht, 
zodat de mentor om 10.30 uur in het lokaal kan starten. De dinsdag 
eindigt rond 15:15 uur. 
  
Tijdens de introductiedagen van maandag en dinsdag bestaat een deel 
van het programma uit activiteiten om elkaar beter te leren kennen.  
Verder doen we vooral veel dingen die geregeld moeten worden. Ook 
legt je mentor veel dingen uit over de Norbertus Gertrudis Mavo. Je 
boeken krijg je ook in de eerste week uitgereikt en je krijgt een kluisje 
toegewezen. Neem voor je boeken een stevige schooltas mee. 
  
Op maandag 5 september krijg je bovendien het Chromebook 
uitgereikt op school. Dat kan alleen als het Chromebook door jouw 
ouders op tijd is besteld.  
 
Op woensdag 7 september beginnen dan eindelijk de lessen. Pak je tas 
de avond van te voren in en ga op tijd slapen, zodat je goed uitgerust 
kunt beginnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Brugklasactiviteiten 
  
De ‘’brugklasdagen’’ zullen kort voor de herfstvakantie plaatsvinden. 
Tijdens deze dagen staan er allerlei leuke activiteiten op de planning. 
Met deze brugklasdagen sluiten we de introductieperiode af. 

  
Informatieavond 

  
Al na een paar weken zal er een informatieavond voor je 
ouder(s)/verzorger(s) worden gehouden. 
 
Een groot deel van deze avond wordt verzorgd door je mentor. Er 
wordt belangrijke informatie verstrekt over het verloop van het 
brugklasjaar. Tevens biedt het je ouder(s)/verzorger(s) de 
gelegenheid vragen te stellen aan je mentor naar aanleiding van de 
eerste schoolweken. Zodra er meer bekend is, wordt dit via de 
 e-mail van je ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Meer informatie 
  
Als je ouder(s)/verzorger(s) (of jijzelf!) nog vragen hebben, kunnen 
ze contact opnemen met de leerlingcoördinator, de heer W. de Kok. 
Hij is telefonisch via school (0165-792200) en via emailadres 
w.dekok@ngmavo.nl bereikbaar. 
  
Ook via de site www.ngmavo.nl kun je de nodige informatie 
teruglezen. Wist je dat we ook Facebook en Instagram hebben? Ook 
hier kun je al veel lezen over jouw school. 
 

 

 
 

  
Voor nu wensen wij je alvast een hele fijne zomervakantie toe. Tot 
maandag 5 september! 
 
De directeur en leerlingcoördinator: 
mevrouw Nieuwkerk en meneer De Kok 
  
En de mentoren van de brugklassen: 
  
meneer Nijssen 
mevrouw Reijenga 
meneer Van Binsbergen 
mevrouw Van der Aa 

  

mailto:w.dekok@ngmavo.nl
http://www.ngmavo.nl/


 

                        

                       


