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De ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen van de Norbertus Gertrudis Mavo 
 
Roosendaal, 22 juli 2022 
 
Geachte ouder, verzorger, 
 
Het schooljaar is ten einde. Vanochtend heeft uw zoon/dochter zijn/haar rapport bij de mentor opgehaald. 
Ik heb één vraag aan u. Wilt u uw zoon/dochter de kluispas laten bewaren? Na de zomervakantie krijgt uw 
kind opnieuw een kluisje toegewezen. Dit kluisje wordt dan gekoppeld aan de pas die uw kind al heeft. Op 
de eerste dag van het nieuwe schooljaar moet hij/zij met dit pasje het kluisje openen. 
 
Schooljaar 2022-2023 
Het schooljaar begint weer op maandag 5 september 2022.  
Hieronder treft u alvast enige verdere relevante informatie aan: 
 
Introductie: 
Op maandag 5 september worden alleen de leerlingen van klas 1 op school verwacht. 
Op dinsdag 6 september worden alle leerlingen op school verwacht voor de (verdere) kennismaking met 
de mentor en de introductie.  
Uw zoon/dochter krijgen deze dagen nog geen boeken mee. Deze delen we in de loop van de eerste week 
via de docenten uit. 
 
De leerlingen en u ontvangen eind van de vakantie bericht over de tijd waarop uw zoon/dochter op school 
moet zijn. Er worden geen foto’s gemaakt tijdens de introductie. Omdat vanwege de privacywet (AVG) 
eerst toestemming verkregen moeten worden voor deelname aan de klassenfoto, gebeurt dat pas later in 
het schooljaar. 
 
Op woensdag 7 september beginnen de lessen volgens rooster. 
 
Informatieavonden: 
U kunt onderstaande data – onder voorbehoud van wijzigingen – alvast in uw agenda noteren: 
 

• Maandag 19 september, 19.00 of 19.30 uur: informatieavond ouder(s)/verzorger(s) klas 1 
• Maandag 19 september, 20.00 of 20.30 uur: informatieavond ouder(s)/verzorger(s) klas 2 
• Maandag 3 oktober, 19.00 of 19.30 uur: informatieavond ouder(s)/verzorger(s) klas 3 
• Maandag 3 oktober, 20.00 uur:               informatieavond ouder(s)/verzorger(s) klas 4 

 
Ook worden alle leerlingen en hun ouders in de eerste 3 weken van het schooljaar door de mentor 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  
 
Jaarplanning, digitale schoolgids 2022-2023 
Wij publiceren lopende het jaar allerlei informatie over onze school, op onze website. Als wij nieuwe 
informatie plaatsen attenderen wij u daarop via een mail naar uw e-mailadres. Indien uw e-mailadres 
onlangs is gewijzigd – en u heeft dit nog niet doorgegeven aan onze administratie –  verzoeken wij u hierbij 
dit alsnog te doen via het mailadres info@ngmavo.nl, onder vermelding van de naam/namen van uw 
kind/kinderen. 
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Uiterlijk 1 oktober treft u de schoolgids en de jaarplanning voor het nieuwe jaar 2022-2023 aan op onze 
website onder het kopje Informatie. 
 
Lestijden: 
Daarmee worden de lestijden in het schooljaar 2022-2023 zijn gelijk aan die van het schooljaar 2021-2022 
en zijn als volgt: 
 

klas 1 en 2  klas 3 en 4  
 

08.30-09.20 
09.20-10.10 
10.10-10.30 
10.30-11.20 
11.20-12.10 
12.10-12.40 
12.40-13.30 
13.30-14.20 
14.20-14.30 
14.30-15.20 
15.20-16.10 

Lesuur 1  
Lesuur 2 
Pauze 
Lesuur 3 
Lesuur 4 
Pauze 
Lesuur 5 
Lesuur 6 
Pauze 
Lesuur 7 
Lesuur 8 
 

08.30-09.20 
09.20-10.10 
10.10-11.00 
11.00-11.20 
11.20-12.10 
12.10-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.20 
14.20-15.10 
15.10-15.20 
15.20-16.10 
16.10-17.00 

Lesuur 1  
Lesuur 2 
Lesuur 3 
Pauze 
Lesuur 4 
Lesuur 5 
Pauze 
Lesuur 6 
Lesuur 7 
Pauze 
Lesuur 8 
Lesuur 9 

  
Magister 
 
Wij maken wij gebruik van het leerlingadministratiepakket Magister. Wij bieden u hierbij de mogelijkheid 
om toegang te krijgen tot Magister voor het bekijken van cijfer-, (basis)rooster- en absentiegegevens, het 
ziekmelden van uw kind en het lezen van berichten.   
 
Als ouder van een nieuwe leerling ontvangt u in de week voor aanvang van het nieuwe schooljaar van ons 
per post uw inlogcode. Uw zoon of dochter ontvangt de eigen inlogcode voor Magister van de mentor 
tijdens de introductie. Indien u al in het bezit bent van een Magister inlogcode omdat u al een zoon of 
dochter op één van de scholen van sg Tongerlo heeft, ontvangt u van ons geen nieuwe inlogcode. U kunt 
met uw huidige inlogcode de gegevens van al uw kinderen inzien. 
 
Tijdens de zomervakantie kan er niet ingelogd worden in Magister. Magister gaat dicht op maandag 25 juli 
aan het einde van de middag. Inloggen is weer mogelijk vanaf vrijdag 2 september. 
   
Chromebook 
Op onze school werken we met een Chromebook. Voor informatie en bestelwijze kunt u op de website 
https://chromebooks.sgtongerlo.nl/ terecht. 
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Stichting Leergeld 
Ouders die om financiële redenen hun kind(eren) niet kunnen laten deelnemen aan activiteiten of 
leermiddelen kunnen in veel gevallen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of 
ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt of 
kijk op www.leergeld.nl.  
 
Afsluiting 
Ik wens onze leerlingen en u een hele fijne vakantie toe. Namens alle medewerkers zien we uw 
zoon/dochter graag na de vakantie weer terug om er een mooi schooljaar 2022-2023 van te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Mathon 
onderwijsmanager 
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