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De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 ligt voor u.
De informatie van deze schoolgids betreft één deelschool van onze
scholengroep Tongerlo. Door een intensieve samenwerking tussen
Da Vinci College, de Norbertus Gertrudis Mavo en het Norbertus
Gertrudis Lyceum zorgen we binnen Roosendaal en de regio voor
versterking in ons onderwijs. Binnen de scholengroep kennen we
doorlopende leerlijnen, is de begeleiding van onze leerlingen op
elkaar afgestemd, zorgen we te allen tijde voor een warme overdracht
indien een leerling binnen de scholengroep de overstap maakt naar
een andere locatie en treden we gezamenlijk op in de contacten met
onze stakeholders buiten de school. De kleinschaligheid van onze
drie deelscholen is op deze wijze geborgd èn we kunnen op deze wijze
alle leerlingen, ongeacht hun niveau, nog beter bedienen. Binnen de
scholengroep Tongerlo versterken we elkaar.
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DEEL I		 SCHOLENGROEP
				TONGERLO
De plaats van de school binnen vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs

OMO sg Tongerlo bestaat uit de deelscholen Da Vinci
College, Norbertus Gertrudis Mavo en Norbertus Gertrudis Lyceum. De scholengroep valt onder het bestuur
van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector
is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de
scholengroep. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Raad
van Bestuur.
De scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin
zitten personen die bij onze deelscholen betrokken zijn.
De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de
school en is een klankbord voor de rector.
De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne
Kops (lid). U kunt de Raad van Bestuur op de volgende
manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 5955500
omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders
van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke
Raad van Advies van elke OMOschool. De ledenraad
beslist onder andere over de benoeming en het ontslag
van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt
de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.
In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de
ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u
zien hoe u dat doet.
Missie OMO
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916,
is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs
in voornamelijk NoordBrabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden
geïnspireerd door de katholieke traditie.
Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor
vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.
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De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt
voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van
de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien
samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven.
En daar profiteren onze leerlingen van.
Missie OMO sg Tongerlo
De opdracht van de overheid aan het onderwijs omvat
kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming. Voor
OMO sg Tongerlo betekent dit dat iedere leerling de
school verlaat met een diploma of een maatschappelijk
relevante kwalificatie en is voorbereid op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daarnaast vormt het
onderwijs leerlingen om tot wereldburgers. Op onze
scholen besteden wij daarom nadrukkelijk aandacht aan
actief wereldburgerschap, het leven in een mondiaal
bepaald krachtenveld en aan sociale integratie. We willen bij iedere leerling een goede basis voor persoonlijke
ontwikkeling leggen.
Hieronder verstaan wij een positief zelfbeeld, zelfstandigheid om zich te kunnen redden in de maatschappij
en het vertonen van sociaal gedrag. We vinden het van
belang dat leerlingen geleerd hebben keuzes te maken
en voor de gevolgen van die keuzes verantwoordelijkheid
te nemen.
Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en
het handelen van de vereniging.
‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt
verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar
ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als
samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen
zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen
en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven
hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de
kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en
goed handelen.’
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Wilt u meer lezen over het strategisch beleidsplan Koers
2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl.
Hier vindt u ook het jaarverslag.

Het onderwijsaanbod van OMO sg Tongerlo

OMO sg Tongerlo is een katholieke instelling voor
Voortgezet Onderwijs gevestigd in de gemeente Roosendaal. OMO sg Tongerlo biedt nagenoeg alle vormen van
voortgezet onderwijs aan en is onderverdeeld in drie
deelcolleges:
Da Vinci College
Het Da Vinci College richt zich specifiek op het voor
bereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en
praktijkonderwijs. Het college verzorgt opleidingen in
de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen van het
vmbo in de profielen techniek, horeca & ondernemen
en zorg & welzijn.
Norbertus Gertrudis Mavo
De Norbertus Gertrudis Mavo biedt de theoretische en
de gemengde leerweg aan en kent in de onderbouw een
tweejarige brugperiode met mavoklassen en havokansklassen. Het onderwijs bevat een stevige praktische
component met als speerpunten Tech (techniek), Care
(zorg) en Arts (kunst en cultuur).
Norbertus Gertrudis Lyceum
Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een school voor
havo, atheneum en gymnasium. Het leren van de
leerling is uitgangspunt van het handelen van docenten
en het onderwijsaanbod.
De school is begaafdheidsprofielschool, junior
Unseco-school en Econasium.

Schoolleiding

Eindverantwoordelijk schoolleider van OMO sg
Tongerlo is:
mw. drs. M. de Leeuw MSc
Postadres: Postbus 1648
4700 BP Roosendaal
Bezoekadres: Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 20 00
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De algehele leiding van de colleges is in handen van:
Da Vinci College
mw. drs. K. Nieuwkerk
Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 21 00
Norbertus Gertrudis Mavo
mw. drs. K. Nieuwkerk
Vincentiusstraat 53
4701 LN Roosendaal
tel. 0165 – 79 22 00
Norbertus Gertrudis Lyceum
mw. mr. V.J.W. Bik
Tijdelijk:
Bovendonk 115
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 23 00

Contact

Sg Tongerlo
Postadres: Postbus 1648,
4700 BP Roosendaal
Bezoekadres: Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 20 00
Da Vinci College
Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 21 00
Norbertus Gertrudis Mavo
Vincentiusstraat 53
4701 LN Roosendaal
tel. 0165 – 79 22 00
Norbertus Gertrudis Lyceum
Tijdelijk:
Bovendonk 115
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 23 00
De scholen zijn telefonisch bereikbaar tussen
8.00 en 16.30 uur.
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DEEL II	ONDERWIJS MAVO
Onze missie en ambitie: Onderwijs met
overtuiging

Leerlingen hebben elkaar nodig om zichzelf te ontwikkelen. Ze komen verder als ze van en met elkaar leren en
elkaar ruimte geven om goed samen te leven. We willen
onze leerlingen goed onderwijs bieden en eraan bijdragen
dat ze zich ontwikkelen tot jonge mensen die stevig in hun
schoenen staan en oog voor hun omgeving hebben.
Aan goed onderwijs werken we door onze leerlingen
goed voor te bereiden op het diploma vmbo tl of vmbo
gl en ervoor te zorgen dat ze goed toegerust aan hun
vervolgschoolloopbaan op het middelbaar beroepsberoepsonderwijs of het havo beginnen. We stellen het
belang van de leerlingen centraal door leerlinggericht
onderwijs te bieden.
We helpen leerlingen stevig in hun schoenen te staan
door doorlopend hun vertrouwen in zichzelf te stimuleren en hen de ruimte te bieden om initiatieven te nemen.
Maar we leren hen ook dat omgaan met tegenslagen er
ook bij hoort. We streven ernaar dat onze leerlingen zich
tot hulpvaardige mensen met oog voor een ander ontwikkelen, maar ook zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk zijn. Ze kunnen samenwerken en investeren
in relaties.
Democratische kernwaarden en het daarnaar handelen,
aandacht voor duurzaamheid en actief burgerschap
vormen de pijlers die ervoor zorgen dat onze leerlingen
oog voor hun omgeving hebben.
Onze visie: de ervaring van onze leerlingen centraal
Onze onderwijskundige visie wordt in de vorm van een
afbeelding weergegeven. Centraal in deze afbeelding
staat de motivatie van onze leerlingen. Die zien wij als
meest essentiële factor om tot succes op onze school
te komen. Daaromheen zijn zeven kenmerken van ons
onderwijs gegroepeerd die bijdragen aan het verhogen
van de motivatie van onze leerlingen. De richting van de
pijlen die de verbinding vormen tussen de leerling en
deze kenmerken is van belang: het gaat niet in eerste
instantie om het onderwijs dat de school verzorgt, maar
om hoe onze leerlingen dit onderwijs ervaren. De school
toetst regelmatig of zij deze doelstelling bereikt.
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De zeven onderwijskenmerken die wij onze leerlingen
willen laten ervaren, zijn wetenschappelijk erkende
motivatiefactoren. In het kort kunnen ze als volgt
omschreven worden:
• Ik hoor erbij (‘relatie’): Leerlingen hebben de
behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten
als met andere leerlingen. Het gevoel erbij te horen,
maakt dat leerlingen met meer plezier en motivatie
naar school gaan.
• Ik kan het (‘competentie’): Leerlingen willen graag
laten zien wat ze kunnen en goede resultaten
behalen. Daartoe is het belangrijk dat het onderwijs
afgestemd is op hun mogelijkheden en behoeften en
zij niet overvraagd worden. Maar evenzeer mogen
onze leerlingen niet onderschat worden.
• Ik mag keuzes maken (‘autonomie’): Voor de
motivatie van leerlingen is het belangrijk dat zij
niet alleen maar opdrachten uitvoeren in opdracht
van hun docent, maar zelf keuzes kunnen maken.
Daarmee kan beter ingespeeld worden op verschillen
tussen leerlingen, maar ervaren zij ook dat ze invloed
op hun eigen leerproces hebben.
• Ik mag mezelf zijn (‘acceptatie’): Onze leerlingen
bevinden zich in een levensfase waarin ze hun eigen
identiteit ontdekken. Het is belangrijk dat die identiteit er mag zijn: het maakt niet uit welke culturele
achtergrond je hebt, welke religie je hebt of wat je
sexuele geaardheid is.
• Ik mag fouten maken (‘veiligheid’): Leerlingen
presteren beter als ze zich veilig en gewaardeerd
voelen, fouten mogen maken en daarvan leren.
In zo’n veilige leeromgeving durf je vragen te stellen.
Je wordt immers niet uitgelachen.
• Ik snap waarom (‘waardevolle doelen’):
Vanzelfsprekend lukt het gemakkelijker om energie
in het leren te steken als je de zin daarvan begrijpt.
We doen dat door onze leerlingen kennis te laten
maken met situaties waarin de leerstof van belang is
(“contextrijk onderwijs”).
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Aan het einde van het eerste brugjaar maken de leerlingen een keuze tussen de vakken Frans of Duits. In de
tweede klas wordt slechts één van deze talen gevolgd.
Leerlingen die in het eerste brugjaar alleen Frans of
alleen Duits hebben gekozen, volgen deze taal ook in het
tweede brugjaar en maken geen keuze. Leerlingen die in
mavo1 goede resultaten behalen, kunnen onder voorwaarde dat ze het vak Frans gevolgd hebben, aan het
einde van het schooljaar overstappen naar @havo 2.

de rechten en plichten van leerlingen, ouders en school
beschrijft.

Visie

• Ik mag meedenken (‘participatie’). We laten leerlingen graag meedenken over het onderwijs, de sfeer
en alles daaromheen. Leerlingen voelen zich daardoor gewaardeerd en betrokken.
• Ik krijg en geef vertrouwen (‘vertrouwen’). Deze
waarde is een belangrijke onderliggende waarde voor
meerdere van de overige motivatiemotoren. Leerlingen die vertrouwen kunnen geven en ontvangen, zijn
leerlingen die als persoon groeien!
Leerlingen krijgen de kans hun talenten te ontplooien..
Elke leerling verdient het om tot bloei te komen in de
sociale omgeving van onze school. De maatschappij
verandert voortdurend. We stellen onze leerlingen in
staat zich te kwalificeren op een niveau dat past bij hun
talenten. Het gaat om leren met hoofd, hart en handen.
We verzorgen modern onderwijs over de grenzen van
traditionele kennisgebieden heen. Voorbeelden daarvan
zijn de samenvoeging van een aantal vakken in leergebieden, de twee thematische projectweken die wij
jaarlijks organiseren en onze bedrijfsstages.
Didactiek en pedagogisch handelen als één geheel
Uit onze visie blijkt dat we groei van kennis en vaardigheden en persoonsvorming als onlosmakelijk met elkaar
verbonden zien. Uitgangspunt voor het pedagogisch
handelen op onze school is de positieve en persoonlijke
benadering van leerlingen binnen duidelijke afspraken.
Die afspraken zijn gebaseerd op de Gedragscode van
de Norbertus Gertrudis Mavo. Naast de gedragscode
kennen we in meer formele zin het leerlingenstatuut dat
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We hebben positieve verwachtingen van onze leerlingen.
Dat betekent dat we ervoor kiezen niet alleen ongewenst
gedrag te bestraffen, maar vooral gewenst gedrag te
belonen. We werken daarom in de eerste klas met een
stempelkaart. Leerlingen kunnen stempels verdienen
door altijd op tijd te komen, afspraken na te komen,
ervoor te zorgen dat hun werk in orde is, op een goede
manier om te gaan met feedback en goede cijfers te
halen. Maar zij verdienen ook stempels door zich in te
zetten voor anderen of de school. Voorbeelden daarvan
zijn het helpen van een klasgenoot bij een moeilijk vak
of een zieke klasgenoot helpen. Maar ook assisteren op
een ouderavond of open dag. Zij kunnen vrije tijd verdienen, een herkansing van een toets naar keuze of een
bon voor de schoolkantine.
Onze mascotte: de polar bear (ijsbeer)
Onze mascotte is een ijsbeer. De ijsbeer en Roosendaal
horen immers bij elkaar. Op 30 oktober 1944 bevrijdden
twee regimenten van de Polar Bear Division Roosendaal.
Het monument op het Kadeplein herinnert daar aan.
De Norbertus Gertrudis Mavo heeft haar verbondenheid
met het Polar Bear Monument op het Kadeplein verstevigd door het monument via de Nationaal Comité 4 en
5 mei te adopteren. In oktober organiseert onze school
jaarlijks een project voor onze onderbouwleerlingen
rond het monument.
De school beschikt daarmee over een mascotte die
sterk verbonden is met de Roosendaalse geschiedenis.
Daarnaast staat de mascotte voor het belang van duurzaamheid, één van de kernwaarden van de school. Het
leefgebied van de ijsbeer wordt immers bedreigd door
opwarming van de aarde. Maar de ijsbeer is ook gewoon
een stoer dier dat onze leerlingen aanspreekt!

De juiste opleiding

De Norbertus Gertrudis Mavo vormt binnen Scholengroep Tongerlo een eenheid met het Norbertus Gertrudis
Lyceum en het Da Vincicollege. We willen alle leerlingen
een opleiding bieden die helemaal past bij hun talenten
en interesses. Vanuit onze overtuiging dat mavoleerlingen het best gedijen in een kleinschalige omgeving
van elkaar kennen en gekend worden, hebben we de
mavo van Tongerlo in een aparte school ondergebracht.
Binnen onze scholengroep kunnen leerlingen makkelijk

naar een ander schooltype doorstromen. We zorgen voor
een soepele overgang. Alle scholen en docenten binnen
scholengroep Tongerlo werken daar met veel plezier
actief aan mee.
Onze school heeft de volgende leerjaren in huis:
• Brugjaar 1 mavo
• Brugjaar 1 @havo
• Brugjaar 2 mavo
• Brugjaar 2 @havo
• Leerjaar 3 mavo
• Leerjaar 4 mavo
Brugjaar 1
De toelatingscommissie beslist op basis van het basisschooladvies en aanvullende gegevens in welk type klas
een kind geplaatst wordt.
De mavoklas is bedoeld voor leerlingen met een gemengd advies kaderberoepsgerichte leerweg / theoretische leerweg of met een enkelvoudig advies theoretische leerweg. In mavoklas ontdekken leerlingen of mavo
de route is die het best bij het past. Het onderwijs wordt
op mavoniveau gegeven en er worden mavotoetsen
afgenomen. Leerlingen volgen in deze klas de volgende
vakken:
• Nederlands
• Engels
• Duits, Frans of Frans en Duits
• Wiskunde
• Mens & Maatschappij (met de deelvakken
geschiedenis en aardrijkskunde)
• Science
• Levensbeschouwing
• Kunst (met de onderdelen kunst beeldend, muziek
en drama)
• Lichamelijke opvoeding
• Studieles
Daarnaast staat er een mentoruur, een keuzevak en een
drietal vvv-uren op hun rooster.

De @havoklas is bedoeld voor leerlingen voor wie mogelijk een loopbaan op de havo in het verschiet ligt en
die ook deze ambitie hebben. Om te onderzoeken of dit
inderdaad een reëel perspectief is, wordt in deze klas op
havoniveau onderwijs gegeven en wordt op havoniveau
getoetst. Leerlingen volgen dezelfde vakken als in mavo
klas 1, met de kanttekening dat alle leerlingen Frans
volgen. Het vak Duits begint pas in de tweede klas. Bij
Kunst ontbreekt het onderdeel drama in de @havoklas.
Leerlingen volgen in deze klas dus de volgende vakken:
• Nederlands
• Engels
• Frans
• Wiskunde
• Mens & Maatschappij (met de deelvakken
geschiedenis en aardrijkskunde)
• Science
• Levensbeschouwing en burgerschap
• Kunst (met de onderdelen kunst beeldend, muziek)
• Lichamelijke opvoeding
• Studieles
Daarnaast staat er een mentoruur, een keuzevak en een
drietal vvv-uren op hun rooster.
Met de naam @havo geven we aan dat deze klas bedoeld
is om te onderzoeken of leerlingen in deze klas kunnen
doorstromen naar (‘@’) de havo. Naast een havorapport,
ontvangen de leerlingen van @havo 1 ook een mavo
rapport.
Combinatieklassen
Soms is het noodzakelijk een combinatieklas van mavo-
leerlingen en @havoleerlingen samen te stellen. In dat
geval werken binnen één klas de mavoleerlingen op
mavoniveau, dus met mavolesmaterialen en -toetsen,
en de @havoleerlingen op havoniveau, dus met havolesmaterialen en -toetsen.
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Doorstroom naar brugjaar 2
Het overgrote deel van de mavoleerlingen vervolgt
zijn schoolloopbaan op hetzelfde niveau in leerjaar 2.
Een klein deel van de mavoleerlingen zal verdergaan
in @havo 2. Voor enkele leerlingen van mavo 1 zal
de schoolloopbaan vervolgd worden op het Da Vinci
College, waar de kaderberoepsgerichte leerweg van SG
Tongerlo wordt aangeboden. Binnen SG Tongerlo kunnen deze leerlingen naadloos doorstromen naar het Da
Vinci College. Omdat de school een tweejarige brugperiode kent, zal dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen
voorkomen. Voor een aantal eersteklassers van @havo 1
zal blijken dat een vervolg op mavo 2 een verstandigere
keuze is.

mavo 4

mavo 1

@havo 1

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de @havoklas
in formele zin een mavo-havoklas is. Een leerling die
bevorderd wordt naar @havo2, heeft dus een overgangsbewijs naar mavo-havo 2, niet naar @havo 2. Dat kan van
belang zijn bij aanmelding op een andere school.

NG mavo

NG Lyceum

Brugjaar 2
Brugjaar 2 kent dezelfde structuur als brugjaar 1, dus
met een mavostroom en een @havostroom. Opnieuw
onderscheiden beide stromen zich op het gebieden van
lesniveau en toetsniveau. In mavo 2 volgen de leerlingen
voor een deel dezelfde vakken als in klas 1:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Lichamelijke opvoeding
• Mens en maatschappij (met de deelvakken aardrijkskunde en geschiedenis)
• Science
• Kunst (met de onderdelen kunst beeldend, muziek
en drama)
• Studieles
Daarnaast volgen zij:
• Economie
• Frans òf Duits

havo 4

mavo 3

havo 3

mavo 2

@havo 2

Doorstroomschema Norbertus Gertrudis Mavo en van
Norbertus Gertrudis Mavo naar Norbertus Gertrudis
Lyceum

Leerlingen ontvangen in leerjaar @havo 2 evenals
in leerjaar @havo 1 zowel een mavorapport als een
havorapport.
In @havo 2 wordt duidelijk of een leerling zijn schoolloopbaan vervolgt in havo 3 op het Norbertus Gertrudis
Lyceum of toch eerst het mavodiploma behaalt.
In het geval dat leerlingen verder gaan op het Norbertus Gertrudis Lyceum, draagt onze school samen met
het Norbertus Gertrudis Lyceum zorg voor een soepele
overstap. Er vindt regelmatig overleg tussen onze twee
scholen plaats om deze overstap goed te laten verlopen.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen in leerjaar 3 op het
onderwijsniveau zitten waarop ze hun diploma zullen
behalen: mavo of havo.

Tweedeklassers hebben daarnaast een mentoruur,
een keuzevak en drietal vvv-uren op hun rooster staan.
Het keuzevak is daarbij het vak dat in leerjaar 1 gekozen
is en dus doorloopt.

Keuzevakken
In de onderbouw (=leerjaar 1 en 2) van de Norbertus
Gertrudis Mavo volgen alle leerlingen dezelfde vakken
op één vak na. Dat ene vak kiezen leerlingen zelf op
basis van hun eigen talent en interesse.

In @havo2 volgen de leerlingen dezelfde vakken als in
mavo 2, uitgezonderd het vak economie. Daarbij krijgen
alle leerlingen van deze klas zowel Duits als Frans.

De keuzevakken die worden aangeboden zijn:
• TechMavo: De TechMavo is sinds één jaar de opvolger van het vak techniek. Bij TechMavo leren leer-
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lingen om op een creatieve manier complexe problemen op te lossen door (nieuwe) technologie in te
zetten. We beogen de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot creatieve probleemoplossers die vanuit de
ontwerpgedachte naar technische problemen kijken.
Aan bod komen bijvoorbeeld: technisch tekenen, 3D
printen, lasersnijden, plotten, robotica, programmeren, game development, ICT en virtual augmented
reality. De TechMavo maakt een sterke ontwikkeling
door doordat de Norbertus Gertrudis Mavo deelneemt aan het Sterk Techniek Onderwijsprogramma.
We werken hiervoor samen met het Da Vinci College,
het Munnikenheidecollege en het Marklandcollege.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan
TechMavo.
• Sportplus: leerlingen maken kennis met sporten
die in de regulier les lichamelijke opvoeding niet
aan bod komen. Een deel van het programma vindt
buitenschools plaats in samenwerking met sportverenigingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
clinics door sporters van buiten de school. Tenslotte
vindt er verdieping van de kennis uit de regulier les
lichamelijke opvoeding plaats. Het schooljaar wordt
afgesloten met een dagvullende activiteit. Het volgen
van sportplus kost €100,- op jaarbasis.
• Werelds Eten: leerlingen maken kennis met de vele
aspecten van voeding. We gaan in op voeding en
gezondheid, voeding en religie, voeding en culturen,
voeding en geschiedenis enz.. Het vak kent zowel
een theoretische als een praktische component. Er
zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan
Werelds Eten.
vvv-uur
Om beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen,
wordt in alle leerjaren op drie dagen per week tijdens
de laatste lesuren een vvv-uur ingeroosterd. Tijdens een
vvv-uur wordt ondersteuning in meerdere vakken aangeboden. Leerlingen kiezen zelf de les die voor hen het
meest zinvol is om te volgen en worden bij het kiezen
geholpen door hun mentor.
Aanbod leerjaar 1
• Nederlands
• Begrijpend lezen
• Spelling
• Sociale vaardigheden
• Engels

• Wiskunde
• Rekenen
Aanbod leerjaar 2
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Faalangsttraining
• Begrijpend lezen
• Frans
Sport en kunst naast kennisvakken
Leerlingen hebben verschillende talenten. In het algemeen voortgezet onderwijs ligt het accent van oudsher
op kennisvakken. Op de Norbertus Gertrudis Mavo zijn
we van mening dat we om aan de belangstelling en talenten van al onze leerlingen beter tegemoet te komen,
meer ruimte moeten bieden aan sport en kunst. Daarom
zetten we in klas 1 het vak lichamelijke opvoeding liefst
vier lesuren per week op het rooster. Er is brede aandacht voor kunstzinnige vorming. Binnen het kunstvak
komen kunst beeldend (tekenen, schilderen, handvaardigheid) en muziek aan bod. In leerjaar 1 en 2 krijgen
alle leerlingen wekelijks twee uur beeldende vorming
en één uur muziek. Mavoleerlingen krijgen daarnaast
wekelijks een uur drama. Danslessen worden waar
mogelijk in projectvorm aangeboden aan alle eerste- en
tweedeklassers.
Bovenbouw (klas 3 en 4)
Afstudeerrichtingen
Onze leerlingen kunnen kiezen uit twee verschillende
afstudeerrichtingen:
• Mavo (vmbo theoretische leerweg)
• Vmbo gemengde leerweg
Basispakketten
In de bovenbouw zijn er nog maar een paar vakken die
door alle leerlingen klassikaal gevolgd worden:
Verplichte vakken in leerjaar 3
• Nederlands
• Engels
• Culturele en Kunstzinnige vorming
• Levensbeschouwing
• Lichamelijke opvoeding
Verplichte vakken in leerjaar 4
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
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De overige vakken zijn keuzevakken. In tweede helft van
leerjaar 2 kiezen de leerlingen met welk keuzepakket ze
hun opleiding vervolgen in leerjaar 3. Zij worden vanuit
het decanaat ondersteund bij het keuzeproces. De basispakketten voldoen elk zowel aan de vereisten van een
profiel in de theoretische leerweg (TL)als een profiel in
de gemengde leerweg.
Het pakket wordt aangevuld met enkele keuzevakken.
De keuzevakken die aangeboden worden zijn: Duits,
Frans, Economie, wiskunde, natuur- en scheikunde
1, natuur- en scheikunde 2, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en kunst beeldend. Om een
rooster te kunnen samenstellen dat voor alle leerlingen
prettig is, zijn sommige combinaties uitgesloten. Tot slot
kunnen keuzevakken alleen bij voldoende belangstelling
aangeboden worden.
In klas 4 volgen de leerlingen een pakket dat minimaal
aan de eisen van één profiel voldoet.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 kiezen leerlingen tussen
de basisstroom, de plusstroom en de @havostroom. De
basisstroom is bedoeld als voorbereiding op een vervolg
op het middelbaar beroepsonderwijs en telt zes examenvakken. Een deel van de onderwijsinhoud wordt hiervoor
samen met het MBO ontwikkeld. Leerlingen kiezen in
mavo 4 tussen de Plusstroom en de @Havostroom. De
@havostroom tenslotte, is bedoeld voor leerlingen die
hun schoolloopbaan op het havo willen volgen. Zij volgen
twee uur per week les op het Norbertus Gertrudis Lyceum door docenten van deze school.

Beroepsgerichte vakken in klas 3 en 4
Als enige mavo in Roosendaal bieden we leerlingen
de keuze uit twee beroepsgerichte vakken. Alle leerlingen volgen een beroepsgericht vak in klas 3 en 4.
Het beroepsgerichte vak doet een beroep op andere
vaardigheden dan de algemeen vormende vakken. De
waarde hiervan voor een vervolgopleiding is groot. Met
de beroepsgerichte vakken zorgen we voor een prima
aansluiting naar het mbo, maar ook voor de leerlingen
die verder gaan op het havo zijn de opgedane kennis en
vaardigheden waardevol. We bieden de volgende twee
beroepsgerichte vakken:
• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten
Zorg en Welzijn vak bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in de zorg of verpleging. De Norbertus Gertrudis Mavo is als een van de weinige scholen in het land
geselecteerd om als pilotschool het beroepsgerichte vak
zorg en welzijn door te ontwikkelen tot het Praktijkdeel
Zorg en Welzijn in de Nieuwe Leerweg. De Nieuwe Leerweg zal vanaf 2024 de huidige theoretische en gemengde
leerweg vervangen. Dienstverlening en Producten, het
vak waarbij ze leren werken met computergestuurde
systemen, richt zich vooral richt op ICT en organiseren.
Beide beroepsgerichte vakken bestaan uit een profielvak
en twee keuzedelen. Bij Dienstverlening en Producten
bieden we een breed palet van vakken van technische,
milieukundige, kunstzinnige of economische aard. Bij
het profiel F&T is het keuzedeel Innovatie & Prototyping en/of Ondernemen verplicht. Bij het profiel S&T is

Basispakket

Profielcombinatie

Verplichte vakken in het pakket

SCIENCE & TECH

TL: Techniek

Dienstverlening en producten

GL: Dienstverlening en producten

Natuur- en scheikunde 1
Wiskunde

LIFE & CARE

TL: Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

GL: Zorg en Welzijn

Biologie
Eén uit: Wiskunde / Aardrijkskunde /
Geschiedenis

FINANCE & TECH

TL: Economie

Economie

GL: Dienstverlening en producten

Dienstverlening en producten
Wiskunde

FINANCE & CARE

TL: Economie

Economie

GL: Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn
Biologie
Wiskunde
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het keuzedeel Innovatie & Prototyping verplicht. Iedere
leerling rond Dienstverlening en Producten af met twee
keuzevakken. Naast de bovengenoemde vakken bieden
we ook sign, digispel, welzijn, kind en jongere aan. De
leerlingen met het profiel S&T kunnen ook Ondernemen
volgen.. Binnen de twee Carestromen worden de keuzedelen klassikaal gevolgd.
Keuzeuren in klas 3 en 4
In de derde en vierde klas zijn er drie vvv-uren. Leerlingen kunnen inschrijven voor een vak waarin ze extra
ondersteuning nodig hebben.
Aanbod keuzeuur leerjaar 3 en 4
• Nederlands
• Duits
• Frans
• Engels
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Economie
• Wiskunde
• Natuur- en scheikunde 1
• Natuur- en scheikunde 2
• Biologie
• Examenvreestraining
Vrije ruimte
Elk schooljaar kent een vrije onderwijsruimte van 20
klokuren. Deze ruimte is bedoeld voor maatschappelijke
activiteiten. Maar ook activiteiten binnen school kunnen
ingezet worden als besteding vn de vrije ruimte, zoals
assistentie verlenen bij schoolactiviteiten of tutoring
(‘bijles geven’ aan medeleerlingen). Het is mogelijk het
niet bestede deel van de vrije ruimte mee te nemen
naar het volgende leerjaar, maar voordat het schoolexamen in klas 4 afgerond kan worden, moeten de 80 uur
vrije ruimte ingevuld zijn. Een aantal leerlingen vult de
gehele vrije ruimte door mee te doen aan Youth Goals,
een maatschappelijk project waaraan de Norbertus
Gertrudis Mavo deelneemt. Ook deelname aan Plusprogramma’s, zoals Cambridge Engels, Anglia-examens
vallen binnen de vrije ruimte. De maatschappelijke
activiteiten en de plusprogramma’s in de vrije ruimte
worden vermeld op het Plusdocument dat de leerling bij
het diploma ontvangt.

Werken met chromebooks en gebruik van de
schoolcomputers.
Chromebooks
Bij eigentijds onderwijs horen digitale hulpmiddelen.
Het werken met een device biedt meer mogelijkheden
tot maatwerk en vormt een goed hulpmiddel bij het
realiseren van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs. Om
een device optimaal te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat leerlingen er op school tijdens elke les, maar
ook thuis de beschikking over hebben.
Bij de keuze voor een device is op basis van een aantal
criteria een vergelijking gemaakt tussen laptops, tablets
en chromebooks. Daaruit is naar voren gekomen dat
chromebooks het best passen bij onze wensen.
De chromebooks worden via een vierjarig fullservice
abonnement aangeboden. Dat betekent dat de leerling
een ingerichte chromebook met beschermhoes ontvangt, service en garantie geniet en verzekerd is tegen
diefstal en schade. Bij een defect chromebook ontvangt
hij tijdelijk een vervangend apparaat. In de studielessen
wordt ruimte gemaakt voor het programma Digit, een
leerlijn digitale vaardigheden.
Chromebooks zijn een aanvullend en ondersteunend
leermiddel. Ze vormen dus geen vervanging voor boeken
en werkboeken. De keuze voor het gaan werken met
chromebooks is zowel door de Norbertus Gertrudis
Mavo als door het Da Vinci College en het Norbertus
Gertrudis Lyceum gemaakt. De drie scholen werken met
dezelfde chromebooks en servicecontracten. Dat betekent dat leerlingen die hun weg vervolgen op één van de
twee andere scholen hun chromebook ook daar kunnen
gebruiken.
Computerfaciliteiten op school
We willen dat alle leerlingen en medewerkers goed en
veilig op onze computers kunnen werken. Alle leerlingen en medewerkers hebben een eigen inlogcode. Deze
code wordt aan het begin van het schooljaar verstrekt.
Het is van groot belang om deze inlogcode op een goede
en veilige plaats te bewaren.
Met deze inlogcode kan de leerling op alle leerling-pc’s
binnen de school inloggen. We verwachten van de
leerlingen dat ze elke les over hun eigen inlogcode en
wachtwoord beschikken. We zijn zuinig op ons materiaal
en verwachten dat ook van onze leerlingen. Oneigenlijk
gebruik is niet toegestaan. Zie hiervoor het ‘Reglement
en protocol computergebruik op OMO sg Tongerlo’
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Educatieve Leeromgeving (ELO)
De Norbertus Gertrudis Mavo maakt gebruik van de
educatieve leeromgeving Google Classroom. Op de
chromebooks die via de school zijn aangeschaft, is Aerobe DLO geïnstalleerd, wat het werken met educatieve
programma’s op het chromebook sterk vereenvoudigt.
De school kan deze software echter niet op andere
chromebooks of laptops installeren.
Leesbevordering
Voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid en woordenschat van onze leerlingen is lezen van groot belang.
Alle lezen helpt, dus ook het lezen van een tijdschrift.
Het lezen van boeken is echter onontbeerlijk hierbij en
ook gewoon leuk. Daarom is het lezen van boeken bij
het talenonderwijs verplicht en moeten onze leerlingen
voor de vrije momentjes in een les altijd een boek bij
zich hebben. De school beschikt hiertoe over een eigen
bibliotheek met vaste openingstijden.

(leerlingen, ouders en school) moeten het samen doen.
Samenwerking kan niet zonder communicatie.
Mondelinge informatie en communicatie
Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken de ouders kennis met de mentor. Er wordt informatie gegeven
over de organisatie van het schooljaar en de inhoud van
het onderwijs. Als er aanleiding is om ouders bij te praten over bepaalde ontwikkelingen, organiseren we soms
een webinarachtige online informatiebijeenkomst.
In de loop van het schooljaar zijn er ouderavonden. In
een persoonlijk gesprek kunnen de studieresultaten en
de wijze waarop de leerling zich ontwikkelt bespreken
met de mentor of vakdocent. Elke ouder kan altijd een
afspraak maken met de mentor, een leerjaarcoördinator of een docent van de school als de situatie daarom
vraagt. Ook vanuit de school kan om een gesprek met de
ouders worden gevraagd.

Vakcentra
Docenten van verwante vakken werken op school samen
binnen een vakcentrum. Onze twee managers onderwijs
hebben de verantwoordelijkheid voor het personeel en
de onderwijskundige ontwikkeling van onderstaande
vakcentra.
• Het talencentrum (Nederlands, Engels, Frans en
Duits)
• Het maatschappelijk centrum (mens en maat
schappij, geschiedenis, aardrijkskunde, levens
beschouwing, burgerschap)
• Het cultuurcentrum (Kunstvakken inclusief ckv]
• Het rekencentrum (wiskunde, rekenen, economie)
• Het natuurcentrum (science, biologie, natuur/
scheikunde 1 en natuur/scheikunde 2)
• Het sportcentrum (lichamelijke opvoeding en
sportplus)
• Het beroepencentrum (zorg en welzijn, dienst
verlening en producten, TechMavo en werelds eten)

Als ouders telefonisch contact willen hebben met een
docent, kan dat vaak niet direct worden ingewilligd. De
medewerker van de receptie zal aan de docent doorgegeven dat er is gebeld. De docent neemt contact op met
de ouder.

Communicatie

Magister
Magister is ons schooladministratiesysteem. Ouders
en leerlingen vinden informatie in Magister over:
• Cijfers
• Dagrooster
• Huiswerk
• Mededelingen

Algemeen
Goede communicatie tussen ouders en school is van
groot belang. De opvoeding thuis en de onderwijsontwikkeling op school liggen in elkaars verlengde. Er is
sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook van de leerling. Naarmate een kind
ouder wordt, neemt de eigen verantwoordelijkheid voor
het leer- en ontwikkelingsproces toe. De drie ‘spelers’
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Schriftelijke informatie en communicatie
In de schoolgids staat in grote lijnen de belangrijkste
informatie over de school vermeld. De schoolgids is via
de website te raadplegen.
De school maakt veelvuldig gebruik van email om ouders
te informeren. Ouders die geen emailadres hebben,
kunnen deze informatie per post ontvangen als ze dit
bij de administratie bekend maken.
Contact opnemen met de school
U kunt per e-mail contact leggen met de Norbertus
Gertrudis Mavo via: info@ngmavo.nl.

ZORG

ONTPLOOIING

Sociale zorg: iedereen hoort erbij
Je hebt oog voor het welzijn van iedereen met wie
je te maken hebt. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je:
• je verantwoordelijk voelt voor de goede sfeer op
school
• ook oog hebt voor mensen die je misschien wat
minder aanspreken
• andere mensen kansen gunt
• de privacy van een ander respecteert.

Je haalt er zowel bij jezelf als bij anderen uit wat
erin zit.
Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je:
• mag worden wie je bent
• kansen pakt en uitdagingen aangaat
• je talenten wilt ontdekken en gebruiken en anderen hierbij ook stimuleert

Andere leerlingen buitensluiten en inbreuk maken op
de privacy van anderen vinden we dus niet goed.
Zorg voor je materiële omgeving
Je gaat met zorg om met je eigen en andermans spullen. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je:
• zuinig bent op de spullen van jezelf en die van
anderen
• zuinig bent op de gebouwen en verblijfsruimten
waarin je bent.
Vernielen, bekladden en stelen accepteren we dus niet!
Zorg voor het milieu
Je gaat met zorg om met de omgeving waarin je
leeft. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je:
• jouw omgeving netjes houdt
• de natuur en de omgeving van de school
respecteert
• zuinig omgaat met energie, grondstoffen, water,
etc.

Dat betekent dus ook dat je anderen en dus ook jezelf
niet mag hinderen hierbij.
VERANTWOORDELIJKHEID
Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag en
voelt je medeverantwoordelijk voor gedrag van
een ander.
Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je:
• je schoolafspraken nakomt zoals op tijd komen,
huiswerk maken en je spullen bij je hebben
• verantwoordelijk gedrag toont dat leidt tot zorg,
respect en ontplooiing
• de consequenties aanvaardt van je eigen gedrag
• je laat aanspreken op je gedrag en daarmee je
verantwoordelijkheid
• anderen aanspreekt op hun gedrag als je iets
ziet of hoort dat niet klopt met onze waarden en
grenzen.
We zijn dus samen verantwoordelijk ervoor dat onze
schoolsamenleving goed functioneert.

Vervuilen en verkwisten passen daar niet bij!
RESPECT

VEILIGHEID

Je respecteert anderen zoals ze zijn.
Wij vinden dat het daarom vanzelfsprekend dat je:
• iedereen als gelijkwaardig behandelt
• accepteert dat anderen anders kunnen denken
en anders kunnen zijn dan jijzelf
• probeert dat anders zijn te begrijpen en er van te
leren
• je eerlijk en open tegenover anderen opstelt

De school hecht veel waarde aan een sociale en
veilige leeromgeving voor leerlingen en medewerkers. Hiervoor zijn verschillende regelingen in het
leerlingenstatuut en –reglement opgenomen. De
sociale veiligheid wordt gewaarborgd door controle
door medewerkers van de school te laten uitoefenen
maar ook door middel van cameratoezicht. Op die
manier werken we ook mee aan de bewaking van de
spullen van uw kinderen.

Beledigen, pesten, discrimineren en je handen niet
thuishouden keuren wij dus af en we zullen je hierop
aanspreken.
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Gedragslijn informatieverstrekking aan gescheiden
ouders
Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Ook
gescheiden ouders hebben dat recht, tenzij de rechter
anders heeft besloten. De school zal nooit partij kiezen
in conflicten tussen ouders. De ouder aan wie de directe
zorg is toevertrouwd is voor de school de eerstverantwoordelijke en het aanspreekpunt. Het is belangrijk dat
de school weet wie de eerstverantwoordelijke ouder is.
Bij twijfel neemt de school het initiatief om duidelijkheid
te krijgen.
De ouder met wie de school geen direct contact heeft,
kan ieder jaar opnieuw de gewenste informatie opvragen. De school kan bepalen dat vertrouwelijke informatie niet kan worden opgestuurd. In een dergelijk geval
kan de niet-verzorgende ouder van deze informatie
mondeling op school op de hoogte worden gesteld. De
school kan besluiten de informatie niet te verschaffen
als het belang van het kind in het geding is. Een dergelijk besluit wordt genomen door de collegedirecteur
in overleg met het ondersteuningsteam. Zij baseren dit
besluit op beschikbare rapportages van psychologen,
orthopedagogen, artsen en anderen. Als het kind zestien
jaar of ouder is, is voor de verstrekking van de informatie de toestemming van het kind nodig.
De school nodigt voor ouderavonden de ouder uit aan
wie de zorg is toevertrouwd. Wanneer de ex-partner zelf
contact opneemt met de school met de vraag ook te
worden uitgenodigd zal de school daarop ingaan, nadat
de eerstverantwoordelijke ouder daarover is geïnformeerd.

Onderwijs door een kundig team in een
passend schoolgebouw

Ons team
Ons team bestaat niet alleen uit docenten. We hebben
ook conciërges, medewerkers huishoudelijke dienst,
receptionisten, administratieve medewerkers, roostermakers, (technisch)onderwijsassistenten, leerlingbegeleiders, een ondersteuningscoördinator, een decaan,
onderwijsmanagers en leerlingcoördinatoren. Zij
ontwikkelen zich continu zodat ze kunnen omgaan met
onderwijsuitdagingen van nu en straks. Goed onderwijs
maken we samen. We evalueren ons onderwijs regelmatig en onderzoeken wat er nog beter kan. Net als onze
leerlingen mogen onze medewerkers fouten maken, ook
zij leren daarvan. We hebben een hecht team dat trots is
op wat ze met leerlingen en elkaar bereiken.
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De school in de wereld, de wereld in de school
Onze school staat in Roosendaal. We onderhouden
banden met de buurt, het primair onderwijs, het mbo,
het bedrijfsleven, de plaatselijke overheid, sportvoorzieningen, jeugdzorg en culturele instellingen. Onze school
bevindt de school zich midden in de wijde wereld. De
wereld komt zichtbaar de school binnen. Leerlingen en
personeel komen uit verschillende culturen.
Alle leerlingen in Roosendaal gaan ons aan het hart en
verdienen passend onderwijs. Samen met de andere
scholen in de regio zetten we in op een zo groot moge
lijke diversiteit van onderwijsaanbod. Daarom werken
we nauw samen met andere scholen in de regio.
Ons schoolgebouw
In de Vincentiusstraat is een geheel vernieuwd schoolgebouw gerealiseerd, dat we in januari 2022 in gebruik
hebben genomen. Dit gebouw weerspiegelt onze school
eigen vertaling van goed onderwijs. Onze opvattingen
over ons eigen onderwijs waren het vertrekpunt voor
de architect. Onze nieuwe school is een prettig leef- en
leerhuis voor onze mavoleerlingen met uitstekende en
toegankelijke voorzieningen.

Doelen en resultaten onderwijsleerproces
Doorstroom resultaten 2021-2022
Leerjaar

aantal

Bevorderd

leerlingen abs

niet bevorderd
% abs

%

Mavo 1

93

91

98%

2

2%

@havo 1

36

36

100%

0

0%

Mavo 2

56

54

96%

2

4%

@havo 2

48

48

100%

0

0%

Mavo 3

102

75

74%

27

26%

Eindtotaal

335

306

91%

31

9%

Examenresultaten 2021-2022
studie
Mavo 4

aantal leerlingen geslaagd
74 leerlingen

71 geslaagd

%
96%

Andere resultaten van de school zijn te lezen op de
website www.scholenopdekaart.nl. Specifieke resultaten
over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal (https://cijfers.duo.nl/
ibi_apps/bip/portal/vsv_portal)
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DEEL III	BEGELEIDING
VAN DE LEERLING
Algemeen

We vinden het belangrijk dat elke leerling met een
mavoadvies het mavodiploma haalt en goed voorbereid
wordt op de opleiding die hij na de mavo kiest. Onze school
biedt daarom meer dan goede lessen. We willen dat leerlingen zich thuis voelen bij ons, dat er een prettige sfeer
heerst. Dat proberen we op vele manieren te bereiken.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We zorgen voor een goede begeleiding, hier staan
we om bekend.
• Onze mavo is kleinschalig georganiseerd.
Onze docenten kennen alle leerlingen.
• We zorgen voor duidelijke afspraken. Onze leerlingen
weten waar ze aan toe zijn.
• Elke leerling weet al snel bij wie hij met vragen
terecht kunt.

Rollen binnen de leerlingenbegeleiding

Onze school staat bekend om de goede leerlingbegeleiding. Alle medewerkers van de school hebben een rol in
de leerlingbegeleiding. We lichten er een aantal uit.
Mentoren
De mentor heeft de zorg over een klas leerlingen. Hij is
het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Leerlingen
kunnen bij hem met vragen terecht. Hij volgt hun studie
vorderingen nauwgezet. Hij ondersteunt hen bij de keuze
van de schoolloopbaan. De mentor onderhoudt ook het
contact met ouders. Alle klassen hebben een klassenmentor
In klas 1 ondersteunen leerlingmentoren uit klas 3 de
mentor. Deze leerlingmentoren vormen tevens een extra, laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen.
Leerlingcoördinatoren
De twee leerlingcoördinatoren houden zich intensief
bezig met leerlingenzorg. Ze zorgen dat de dagelijkse
gang van zaken soepel verloopt. Naast de mentoren
zijn zij een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de dagelijkse
controle van de absenten en de opvang van leerlingen
die te laat komen.
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Er zijn twee leerlingcoördinatoren, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Bij afwezigheid van
hun eigen leerlingcoördinator kunnen de leerlingen bij
de andere leerlingcoördinator terecht of in dringende
gevallen bij één van de onderwijsmanagers.
Verzuimcoördinator
Soms kan een leerling niet naar school komen. De
ouders hebben verlof aangevraagd of melden hun kind
’s ochtends ziek. De verzuimcoördinator controleert elke
dag of alle leerlingen aanwezig zijn. Als een leerling
afwezig is en we geen bericht hebben ontvangen, nemen
we contact op met de ouders. We willen graag weten of
leerlingen veilig thuis zijn of dat we naar hen op zoek
moeten gaan.
Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is belast met specialistische zorg voor leerlingen.
• Leerlingen met dyslexie.
• leerlingen die in aanmerking komen voor begeleiding
in het kader van Passend Onderwijs
• leerlingen met leerproblematiek die zodanig is dat
extra begeleiding nodig is om het diploma te halen.
De ondersteuningscoördinator overlegt regelmatig met
de afdelingscoördinatoren in ons intern zorgoverleg. Ze
bespreken samen welke ondersteuning leerlingen nodig
hebben. Aan het intern zorgoverleg nemen ook de begeleider passend onderwijs en de jeugdprofessional van
het Centrum voor Jeugd en Gezin deel. Onze ondersteuningscoördinator vervult tevens de rol van anti-pestcoördinator.
Het ondersteuningsteam bestaat naast de ondersteuningscoördinator uit een begeleider Passend Onderwijs,
een trajectbegeleider, een coördinator dyslexie en een
counselor.
Vertrouwenspersoon
Leerlingen krijgen soms te maken met seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Seksuele intimidatie, discriminatie en geweld
horen niet thuis op onze school. Ongewenste seksueel
getinte aandacht of opmerkingen over huidskleur,
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afkomst of geloof kunnen heel vervelend of kwetsend
zijn. Ze kunnen bij onze vertrouwenspersoon terecht om
hierover te praten.
De vertrouwenspersoon neemt de klacht serieus. Hij
kan bemiddelen tussen klager en beklaagde. In sommige gevallen zal de klacht ingediend moeten worden bij
de klachtencommissie of bij de politie. De vertrouwenspersoon begeleidt de leerling hierbij.
De vertrouwenspersoon kan maatregelen voorstellen
om in de toekomst dergelijke klachten te voorkomen.
Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk
met alle informatie om.
Anti-pestcoördinator
In het anti-pestprotocol is vastgelegd wat de school doet
aan het voorkomen van pesten en hoe pesten op school
aangepakt wordt. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht voor
pesten via social media. De school hanteert de vijfsporenaanpak. Dit houdt in:
1 De school werkt aan een goed beleid rondom pesten,
zorgt dat de medewerkers voldoende informatie hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken
van pesten en dat de medewerkers direct en actief
ingrijpen bij pestgedrag.
2 De school biedt steun aan de jongere die gepest
wordt door uitzoeken wat er gebeurd is en overleggen over mogelijke oplossingen.
3 De school biedt steun aan de pester door hem/haar
te confronteren met zijn/haar gedrag en de gevolgen
daarvan. Geprobeerd wordt de achterliggende oorzaken boven te krijgen en de pester krijgt (desnoods
verplicht) hulp aangeboden.
4 De middengroep, in veel gevallen de klas waarin de
jongere die gepest wordt zit, wordt bij de situatie
betrokken. Met de leerlingen wordt besproken wat de
rol is van iedere leerling en wat de klas kan bijdragen
aan het verbeteren van de situatie.
5 Ouders worden altijd geïnformeerd over het pestgedrag. Zowel de ouders van de gepeste leerling als de
ouders van de pestende leerling worden betrokken bij
de oplossing van het probleem.
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Jeugdprofessional
De jeugdprofessional is er voor vragen over jeugd en
begeleiding van jeugd en hun ouders. De jeugdprofessional werkt vanuit het Team Jeugd van de gemeente
Roosendaal. Elke school heeft een eigen jeugdprofessional. De jeugdprofessional maakt deel uit van het Zorg
AdviesTeam (ZAT) van de school. De jeugdprofessional
is wekelijks op school aanwezig. Het doorverwijzen van
leerlingen naar de jeugdprofessional verloopt via het
ondersteuningsteam.

Inhoud van de begeleiding

Intern ondersteuningsoverleg
Wekelijks vindt overleg plaats tussen de leerlingcoördinatoren en het ondersteuningsteam. Daarnaast komt
zes keer per jaar het ondersteuningsteam bij elkaar.
Hierin bespreken we leerlingen die meer zorg nodig
hebben. Het ondersteuningsteam heeft contacten met
externe professionele hulpverlening en overlegt regelmatig met de leerplichtambtenaar, de jeugdprofessional, de jeugdarts en de wijkagent. Bespreking in het
ondersteuningsteam vindt alleen plaats na toestemming
van de ouders/verzorgers van de leerling.

Screening
De resultaten van toetsen en informatie van vakdocenten geven veel informatie over de studievoortgang van
leerlingen. Daarnaast gebruiken we screeningsinstrumenten om de ondersteuningsbehoefte van een leerling
in beeld te brengen, zoals de dia-toetsen, spellingtesten
en de schoolvragenlijst.

Counseling
De school beschikt over twee counselors. Zij voeren gesprekken met leerlingen als het situaties betreft die zich
minder goed lenen voor een gesprek met de mentor.
Een gesprek met de counselor kan via de leerlingcoördinator aangevraagd worden.
Ongevallenprocedure op school
Bij een ongeval op school wordt de schoolleiding direct
door de betrokken medewerker geïnformeerd. We
registreren het ongeval. In geval van een ernstig ongeval wordt de huisartsenpost ingeschakeld en/of de
ambulance gebeld. De ouders of verzorgers worden
onmiddellijk op de hoogte gebracht. In minder ernstige
gevallen vragen we ouders hun zoon of dochter op te
komen halen.
Het is daarom belangrijk dat we ouders of verzorgers
kunnen bereiken. De telefoonnummers, waarop zij
onder schooltijd bereikbaar zijn, moeten bij de administratie van de locatie bekend zijn. Slechts wanneer de
ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn of in noodsituaties, zorgt de school zelf voor de verdere afwikkeling.

De meeste leerlingen kunnen de lessen volgen zonder
extra begeleiding. Sommige leerlingen hebben extra
studiebegeleiding nodig. De mentor, de ondersteunings
coördinator en/of de afdelingscoördinator overlegt
hierover met de ouders. In overleg wordt besproken
wie leerlingen ondersteunt die extra begeleiding nodig
hebben. Dat kan de mentor zijn of een vakdocent, maar
ook kan onze trajectbegeleider of de begeleider Passend
Onderwijs bij extra ondersteuning worden ingezet.

• Diatoetsen In klas 1, 2 en 3 wordt een aantal onafhankelijke voortgangstoetsen afgenomen op het
gebied van Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen.
Deze diatoetsen geven een beeld van de capaciteiten
van een leerling. We kunnen ook zien welke ontwikkeling een leerling doormaakt en wat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn. De resultaten
van de toetsen kunnen in de overgangsvergadering
worden meegewogen.
• Spellingtesten In de klas 1 worden aan het begin
van het schooljaar twee spellingtesten (dictees)
afgenomen. Aan de eerste daarvan wordt door alle
leerlingen deelgenomen. Bij een deel van de leerlingen geven de resultaten van de eerste spellingtest
aanleiding om de tweede test af te nemen. Op grond
van de resultaten kunnen leerlingen bij de ondersteuningslessen spelling geplaatst worden. Deze
lessen vinden plaats tijdens één van de keuzeuren
(zie verder).
• Toets begrijpend lezen Begrijpend lezen is een
belangrijke vaardigheid bij alle vakken. Leerlingen
worden in het begin van de klas 1 getoetst op deze
vaardigheid. Op grond van de resultaten hiervan kunnen leerlingen bij de ondersteuningslessen begrijpend lezen geplaatst worden. Dat kan ook gebeuren
op grond van bevindingen van docenten. Deze lessen
vinden eveneens tijdens één van de vvv-uren plaats
(zie verder).

• Schoolvragenlijst (SAQI) Na enkele weken maken
leerlingen van klas 1 de Schoolvragenlijst. De resultaten hiervan geven een beeld van de motivatie voor
school en huiswerk, het welbevinden op school en
de relatie met leerkrachten en medeleerlingen.
De resultaten kunnen aanleiding vormen om een
leerling uit te nodigen voor een korte training sociale
vaardigheden.
In de tweede klas maken leerlingen eveneens de
Saqi. Op grond daarvan kunnen leerlingen uitgenodigd worden om aan de faalangstreductietraining
deel te nemen.
Ondersteuning tijdens vvv-uren
Tijdens de eerder in deze schoolgids genoemde vvvuren, kan een eersteklasser begeleid worden in spelling, plannen en organiseren (alleen na overleg met het
ondersteuningsteam), begrijpend lezen, rekenen, sociale
vaardigheden of in de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde. In de tweede klas worden leerlingen tijdens de vvv-uren begeleid, begrijpend lezen, de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Frans of volgen
faalangsttraining. In de derde en vierde klas kunnen
leerlingen kiezen voor ondersteuning in een groot aantal
vakken.
De dagstart in klas 1
Vóór aanvang van het eerste lesuur komen de leerlingen
uit klas 1 tien minuten met hun mentor bijeen. Tijdens
deze dagstart neemt de mentor de schooldag die voor
hen ligt met de leerlingen door. Ook kan kort terugblikt
worden op de voorgaande schooldag. De mentor kan
organisatorische zaken afhandelen, leerlingen met
vragen te woord staan en hun helpen bij het kiezen voor
de keuzeuren. De dagstart vindt op drie dagen per week
plaats.
Dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie of dyscalculieverklaring komen in aanmerking voor extra voorzieningen. Daarnaast
leren we hen om zo goed mogelijk met hun taal- of rekenprobleem om te gaan. Een dyslexie verklaring wordt
afgegeven door een bevoegde deskundige. De school
geeft geen dyslexieverklaringen af.
De dyslexiecoördinator beoordeelt van welke voorzieningen een leerling gebruik kan maken. De dyslexie
afspraken zijn vastgelegd in het dyslexieprotocol van de
school. Naast een dyslexieprotocol hanteert de school
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ook een dyscalculieprotocol. Soms vraagt het dyslexieof dyscalculieprobleem een individuele en gespecialiseerde aanpak. Die kan de school niet bieden. Daarvoor verwijzen wij naar gespecialiseerde instanties
buiten de school.
Oriëntatie op studie en beroep
De decaan van de mavo heeft als belangrijkste taak
het verzorgen en coördineren van oriëntatie op studie
en beroep (OSB). In de praktijk komt het erop neer,
samen met de mentoren, dat zij zorgt voor de begeleiding van de keuze van pakketten en profielen en in
een later stadium de vervolgopleidingen. In de onderbouw verzorgen de decanen, samen met de mentoren, een aantal lessen met betrekking tot pakket- en
profielkeuze. Buiten- en bovenschools organiseert
de decaan lokale of regionale informatieactiviteiten
voor leerlingen, die zich daarbij kunnen oriënteren op
beroepsbeelden en vervolgstudies. Onze leerlingen zijn
vanaf de klas 1 bezig met loopbaanoriëntatie. Leerlingen oriënteren zich tijdens verschillende activiteiten
op beroepen en vervolgstudies. Ze onderzoeken welke
interesse, capaciteiten en ambitie ze hebben, zodat ze
doordachte keuze voor een vervolgopleiding kunnen
maken. Door middel van het verzamelen van informatie, kennis en ervaringen ontwikkelt de leerling een
toekomstig beroepsbeeld. Ze houden hun voortgang bij
in een portfolio. De mentor ziet toe op de voortgang.
Team Jeugd gemeente Roosendaal
Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is ook
wel eens teveel en te moeilijk om alleen te doen. Het
team Jeugd gemeente Roosendaal ondersteunt bij
ouders alle vragen over opvoeden en opgroeien.
De jeugdprofessionals van team Jeugd geven tips
en adviezen over opvoeden en opgroeien. U vindt de
jeugdprofessionals op scholen en in de wijken en dorpen. Ook op de Norbertus Gertrudis mavo is wekelijks
een jeugdprofessional aanwezig. Soms kunnen we u
direct helpen met een antwoord op uw vraag. Als we
meer tijd nodig hebben om uw vraag te verduidelijken,
melden we uw zoon of dochter aan voor ondersteuning
van de jeugdprofessional. De jeugdprofessional kan
ook kortdurende begeleiding of ondersteuning bieden.
Een cursus of training vanuit Team Jeugd kan ook een
oplossing zijn.
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Contactgegevens van het Team Jeugd gemeente
Roosendaal:
Telefoon: 140165 Wanneer u vraagt naar Team Jeugd
krijgt u een jeugdprofessional aan de lijn. Team Jeugd
is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.0013.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Mail: jeugdloket@roosendaal.nl

Antipestcoördinator

Pesten kan een serieus probleem zijn op school. De
gevolgen van pesten kunnen groot en langdurig zijn. In
de studielessen in klas 1 wordt aandacht besteed aan
pesten. Als er sprake is van pestgedrag, is de mentor het
eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders.
De taak van antipestcoördinator wordt vervuld door onze
ondersteuningscoördinator

Taalbeleid en rekenbeleid

Leerlingen hebben leren rekenen op de basisschool.
Ze voldoen aan het reken niveau van het basisonderwijs (1F). Met dit niveau kunnen ze in klas 1 goed uit de
voeten. In klas 1 worden de rekenvaardigheden onderhouden doordat de leerlingen tijdens lesuitval via het
programma Studyflow rekenlessen krijgen. Zij werken
dan aan het volgende rekenniveau: 2F.
Ook in klas 2 werken leerlingen tijdens lesuitval met het
programma Studyflow aan hun rekenvaardigheden. Aan
het einde van de tweede klas toetsen we het rekenniveau van de leerlingen. Op grond daarvan bieden we met
rekenlessen aan voor de leerlingen die een onvoldoende
resultaat behaald hebben.
De landelijke rekentoets is afgeschaft. Het rekenen
wordt ondergebracht bij wiskunde en wordt getoetst in
het schoolexamen.
Taalvaardigheid is een belangrijke succesfactor bij alle
schoolvakken, maar ook na school. Om hun woordenschat te ontwikkelen, zijn alle leerlingen daarom verplicht altijd een leesboek bij zich te hebben, waaruit zij
lezen als ze eerder klaar zijn met een toets of op andere
momenten dat daartoe gelegenheid bestaat. De school
heeft een bibliotheekvoorziening die op vaste tijden
geopend is.

In de keuzeuren in leerjaar 1 worden voor leerlingen
die daarvoor in aanmerking komen ondersteuningslessen Nederlands als Tweede Taal (NT2), begrijpend
lezen, spelling en Nederlands algemeen aangeboden.
Via schooleigen toetsen en via het methodeonafhankelijke toetsen wordt de ontwikkeling van onze leerlingen
gevolgd. In de tweede klas en derde klas wordt eveneens
ondersteuning Nederlands in de keuzeuren aangeboden.
Voor leerlingen met dyslexie hebben we een protocol.

Passend onderwijs

Volgens de Wet op het Passend Onderwijs moeten alle
leerlingen een plek krijgen op een school die past bij
hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van
onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit
zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan
leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leerof gedragsproblemen.
In het samenwerkingsverband zal voor iedere leerling
een passend onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn.
Sommige voorzieningen zijn al landelijk georganiseerd,
zoals onderwijs voor kinderen met epilepsie. Niet iedere
school zal alle typen ondersteuning willen of kunnen
bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen
van de deelnemende scholen in een samenwerkings
verband echter wel alle typen ondersteuning bieden.
De Norbertus Gertrudis Mavo behoort tot het Samenwerkingsverband Roos VO.
De ondersteuningscoördinator is belast met de specialistische zorg voor leerlingen die in aanmerking komen
voor begeleiding in het kader van Passend Onderwijs. Zij
wordt hierbij ondersteund door een trajectbegeleider en
Begeleider Passend Onderwijs.
In principe zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben op het gebied van gedrag, planning, remediëring
of sociaal-emotioneel toelaatbaar. Zij kunnen, binnen
de mogelijkheden van de school, een beroep doen op
extra coaching, begeleiding, training of vakinhoudelijke
ondersteuning. Voorwaarde is dat een leerling in staat
moet zijn lessen te volgen in een klas met maximaal 32
leerlingen. Bij de inschatting hiervan speelt de ondersteuningscoördinator een belangrijke rol en deze maakt
daarom deel uit van deze toelatingscommissie.
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DEEL IV	DE ORGANISATIE
VAN HET ONDERWIJS
Toelatingsbeleid

Leerlingen uit groep 8 die minimaal een gemengd
advies kaderberoepsgerichte leerweg / theoretische
leerweg hebben, zijn toelaatbaar tot klas 1. Leerlingen
met een mavo- en mavo/havo- advies zijn toelaatbaar
in klas 1. Leerlingen met zware gedragsproblemen of
-stoornissen zijn echter niet vanzelfsprekend toelaatbaar. Toelating kan alleen overwogen worden als uit de
rapportage van afleverende school en uit het onderzoek
van de toelatingscommissie van de Norbertus Gertrudis
Mavo blijkt dat de leerling in de setting van de school
(een klas met 32 leerlingen) het diploma kan behalen en
er kan functioneren.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op
het gebied van gedrag, planning, remediëring of sociaal
emotioneel functioneren zijn op in principe toelaatbaar.
Voorwaarde voor de toelating is dat de leerling in staat
moet zijn om te functioneren in een klas met 32 leerlingen en dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling
de mogelijkheden van de school zoals die beschreven
zijn in het schoolondersteuningsprofiel, niet overstijgt.
Toelating tot de hogere leerjaren is mogelijk voor zover
er plaats is in het betreffende leerjaar. Voor leerlingen
van het Da Vinci College en het Norberts Gertrudis
Lyceum geldt dat zij altijd toelaatbaar zijn als ze aan
de criteria voldoen. Bij het plaatsen van een leerling in
een hoger leerjaar, neemt de Norbertus Gertrudis Mavo
altijd het bevorderingsbesluit over van de school waar
de leerling vandaan komt.
De Norbertus Gertrudis Mavo heeft een toelatingscommissie. Die wordt voorgezeten door de collegedirecteur.
Deze neemt na overleg formeel het besluit tot toelating van een leerling op de Norbertus Gertrudis Mavo.
Bezwaar tegen het besluit van de school kan schriftelijk
en met redenen omkleed ingesteld worden bij de rector
van sg Tongerlo binnen vijf werkdagen na meedelen van
het besluit

De lestijden

De onderbouw (leerjaar 1 en 2) en de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) hebben gescheiden pauzes. De lestijden van
het 50-minutenrooster zijn als volgt:
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klas 1 en 2 - 50 min. rooster klas 3 en 4 - 50 min. rooster
8.30-9.20

Lesuur 1

8.30-9.20

Lesuur 1

9.20-10.10

Lesuur 2

9.20-10.10

Lesuur 2

10.10-10.30

Pauze

10.10-11.00

Lesuur 3

10.30-11.20

Lesuur 3

11.00-11.20

Pauze

11.20-12.10

Lesuur 4

11.20-12.10

Lesuur 4

12.10-12.40

Pauze

12.10-13.00

Lesuur 5

12.40-13.30

Lesuur 5

13.00-13.30

Pauze

13.30-14.20

Lesuur 6

13.30-14.20

Lesuur 6

14.20-15.10

Lesuur 7

14.20-15.10

Lesuur 7

15.10-16.00

Lesuur 8

15.10-16.00

Lesuur 8

16.00-16.50

Lesuur 9

Af en toe werken we met verkorte lesdagen. Dan geldt
een 40-minutenrooster dat om 14.00 uur eindigt:
klas 1 en 2 - 40 min. rooster klas 3 en 4 - 40 min. rooster
8.30-9.10

Lesuur 1

8.30-9.10

Lesuur 1

9.10-9.50

Lesuur 2

9.10-9.50

Lesuur 2

9.50-10.10

Pauze

9.50-10.30

Lesuur 3

10.10-10.50

Lesuur 3

10.30-10.50

Pauze

10.50-11.30

Lesuur 4

10.50-11.30

Lesuur 4

11.30-12.00

Pauze

11.30-12.10

Lesuur 5

12.00-12.40

Lesuur 5

12.10-12.40

Pauze

12.40-13.20

Lesuur 6

12.40-13.20

Lesuur 6

13.20-14.00

Lesuur 7

13.20-14.00

Lesuur 7

Het onderwijs bestaat niet alleen uit lessen volgens het
lesrooster. Het lesrooster zelf wijzigt ook regelmatig.
Daarom moet een leerling van 08.00 –17.00 uur beschikbaar zijn voor onderwijsactiviteiten. Dat houdt in dat
een leerling pas na 17.00 uur andere verplichtingen kan
aangaan. Voor bijzondere onderwijsactiviteiten, zoals
bijvoorbeeld excursies, wordt van deze tijden afgeweken
en moet de leerling ook dan beschikbaar zijn.
Overblijven
Alle leerlingen kunnen in de ochtendpauze en tussen de
middag overblijven. Tijdens de pauzes is er toezicht.
Catering op school
De catering wordt verzorgd door een extern cateringbedrijf. Dit verzorgt ook de catering op de beide andere
scholen van Tongerlo. De producten worden door
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leerlingen contant afgerekend. Het assortiment voldoet
aan de kwaliteitseisen voor de Gouden Schoolkantine
Schaal.
Aanvang en einde schooltijd
Wij verwachten de leerlingen vanaf 15 minuten vóór
aanvang van de lessen op het schoolplein. Een langdurig verblijf na schooltijd in de omgeving van de school,
dat als hinderlijk voor de buurt wordt ervaren, is niet
toegestaan.
Telefonische bereikbaarheid school
De school is op schooldagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0165-792200.

Vakanties en verlof aanvragen
Zomervakantie 2022
1ste schooldag 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie:
Krokusvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2023
1ste schooldag 2023

25 juli t/m 2 september 2022
5 september 2022
24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 dec 2022 t/m 6 jan 2023
20 feb t/m 24 feb 2023
10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
27 april 2023
5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
17 juli t/m 25 augustus 2023
28 augustus 2023

Voor vakanties buiten de schoolvakantie dient het
formulier van de leerplicht te worden gebruikt. Dit
formulier ‘Verzoek vakantie buiten de schoolvakanties’
behorende bij artikel 11 sub f, juncto artikel 13a van de
leerplichtwet 1969 is te vinden op onze website en op de
website van leerplicht rblwest-brabant.nl.

Lessentabellen

Leerjaar 1
Mavo 1
Nederlands
Engels
Frans **
Duits **
Wiskunde
Mens & Maatschappij
Science
Levensbeschouwing

28 | SCHOOLGIDS 2022-2023

3
3
2
2
3
2
2
2

Mavo 1
Kunst en cultuur
Lichamelijke opvoeding
Flexuur
Keuzevak*
Mentorles
Studieles
*TechMavo, sportplus of werelds eten
** keuze uit Frans of Duits of Frans en Duits

4
4
3
2
1
1

@Havo 1
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Mens & maatschappij
Science
Levensbeschouwing
Kunst en cultuur
Lichamelijke opvoeding
Flexuur
Keuzevak *
Mentorles
Studieles
*TechMavo, sportplus of werelds eten
Leerjaar 2
Mavo 2
semester
Nederlands
Engels
Duits of Frans**
Wiskunde
Mens & Maatschappij
Economie
Science
Kunst en cultuur
Lichamelijke opvoeding
Flexuur
Werelds Eten of TechMavo of sportplus **
Mentorles
Studieles
*eigen keuze van de leerling

3
3
3
3
2
2
2
3
4
3
2
1
1

@Havo 2
semester
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Wiskunde
Mens & Maatschappij
Science
Kunst en cultuur
Lichamelijke opvoeding
Flexuur
Werelds Eten of TechMavo of sportplus **
Mentorles
Studieles
**eigen keuze van de leerling

2
3
3
3
3
3
1
2
4
2
3
2
1
1

1
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
1
1

2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
1
1

Verplicht
deel

Keuze
vakken

Leerjaar 3
In klas 3 volgt de leerling al lessen volgens een pakket
dat hij heeft samengesteld:

Pakketlijn
Profieldeel

1
3
3
3
3
3
1
2
4
2
3
2
1
1

Mavo 3

Vrije keuzevakken

Science & Tech1)
D&P profielvak 2
D&P keuzevak 2
Nask1 3
Wiskunde 3
Twee keuzes
Aardr. of Gesch. 3
Biologie 3
Economie 3
Frans of Duits 3
Nask2 3
Kunst B. of Muziek 3

Finance & Tech2)
D&P profielvak 2
D&P keuzevak 2
Economie 3
Wiskunde 3
Twee keuzes
Aardr. of Gesch. 3
Biologie 3
Frans of Duits 3
Kunst B. of Muziek 3
Nask1 3
Nask 2 3

Nederlands
Engels
Levensbeschouwing
Kunstvakken inl. ckv
Lichamelijke opvoeding
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Natuur- en scheikunde 1
Natuur- en scheikunde 2
Biologie
Muziek
Kunst beeldend
Dienstverlening en producten
Zorg en Welzijn

Life & Care3)
Z&W 4
Biologie 3
Wi, Ak of Gs 3
Twee keuzes
Aardr. of Gesch. 3
Wiskunde 3
Frans of Duits 3
Nask 2 3
Kunst B. of Muziek 3

3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

Finance & Care4)
Z&W 4
Biologie 3
Economie 3
Wiskunde 3
Eén keuze
Aardr. of Gesch. 3
Frans of Duits 3
Kunst B. of Muziek 3

1)	Profielcombinatie: theoretische leerweg profiel techniek en gemengde leerweg profiel dienstverlening en producten
2)	Profielcombinatie: theoretische leerweg profiel economie en gemengde leerweg profiel dienstverlening en producten
3)	Profielcombinatie: theoretische leerweg profiel zorg en welzijn en gemengde leerweg profiel zorg en welzijn
4) Profielcombinatie: theoretische leerweg profiel economie en gemengde leerweg profiel zorg en welzijn
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Leerjaar 4
Het vakkenpakket in leerjaar 4 is identiek aan het in
leerjaar 3 gekozen vakkenpakket.
Mavo 4
Nederlands
*
Engels
3
Maatschappijleer
2
Lichamelijke opvoeding
2
Duits
4
Frans
4
Geschiedenis
3
Aardrijkskunde
4**
Economie
3,5
Wiskunde
4
Natuur- en scheikunde 1
4
Natuur- en scheikunde 2
3
Biologie
3,5
Beeldende vorming – tekenen
4
Beeldende vorming – handvaardigheid
4
Muziek
4**
Dienstverlening en producten
4
Zorg en Welzijn
4
*in de @havostroom: 3
**3 uur in combinatie met leerjaar 3, 1 uur apart voor
leerjaar 4
Het schoolexamen begint al in klas 3. De leerlingen bouwen in 2 jaar hun examendossier op en sluiten in klas 3
al vakken af, waarvan de beoordeling meetelt voor het
schoolexamen. Het maken van praktische opdrachten en
handelingsopdrachten behoort tot de examenonderdelen. Het determinatieproces in 4 richt zich vooral op het
komen tot de juiste keuze voor een vervolgopleiding.

Buiten lesactiviteiten

Algemeen
Leren gebeurt niet alleen in de klas. Ook buiten
het klaslokaal valt veel te leren. We kennen ook
leeractiviteiten die een andere vorm dan de lesvorm
hebben. Een aantal activiteiten hoort onlosmakelijk tot
het onderwijsproces. Deze activiteiten zijn verplicht voor
alle leerlingen. Aan deze activiteiten zijn voor leerlingen
of ouders nooit extra kosten verbonden.
Andere activiteiten zijn leuk of vormend, maar niet
verplicht voor alle leerlingen. Voor deze categorie
activiteiten wordt aan de ouders een financiële bijdrage
gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn de
dagexcursies en de meerdaagse schoolreis.
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Een greep uit het aanbod: introductiedagen aan het
begin van het schooljaar, sportdagen, sportclinics,
schoolsporttoernooien, schoolfeesten, galabal, goeden
doelenacties, vieringen, culturele evenementen, schoolreizen, excursies, meerdaagse schoolreis.
Dagexcursies en bijzondere educatieve activiteiten op
en rond de school
We laten de leerlingen graag een kijkje nemen buiten
de school. Daarom organiseren we voor elk leerjaar
één of twee dagexcursies. Een vaksectie organiseert
een dergelijk excursie. Het programma sluit aan bij het
onderwijs in de klas.
De excursies brengen kosten met zich mee. Deze kosten
brengen we in rekening bij de ouders. We streven ernaar
de kosten zo laag mogelijk te houden. We vinden het
belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen.
De kosten worden via de vrijwillige ouderbijdrage geïnd.
Naast excursies zijn er nog enkele andere educatieve
dagactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de sciencedag
voor de eerste klassen.
Meerdaagse reizen
Een bijzondere reis is de meerdaagse excursie in klas
4. Wanneer leerlingen de school verlaten, geven zij
vaak aan dat de meerdaagse reis hun mooiste herinnering vormt. De meerdaagse excursie is waardevol voor
leerlingen. Ze maken kennis met cultuur, gewoontes en
taal van een ander land. Ze leren hun medeleerlingen en
docenten op een andere manier kennen.

Geprogrammeerde onderwijstijd en beleid
t.a.v. lesuitval

De school, leerlingen en hun ouders gaan een serieuze,
langdurige en hopelijk ook plezierige verbintenis aan.
Daarbij hoort dat we van weerskanten ons best doen om
er een succes van te maken. De school programmeert
elk jaar voldoende onderwijstijd via les- en andere
schoolactiviteiten. Het overleg daarover en de verantwoording van de gerealiseerde onderwijstijd zijn thema’s
die worden voorgelegd aan de MR, de personeels- en
de ouderraad. Bij het programmeren van onderwijstijd
wordt een bepaald percentage aan lesuitval ingecalculeerd, zodat er een ‘veilige’ marge is om te voldoen
aan de wettelijke vereisten. Wanneer lessen uitvallen
door ziekte van de docent, door scholing of door andere
oorzaken, zullen we gepaste maatregelen nemen. Die
kunnen bestaan uit een vervangende les of een rooster
aanpassing. Omgekeerd verwachten wij dat leerlingen
op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur beschikbaar zijn

voor onderwijs en in die tijd geen andere verplichtingen
aangaan.
De geprogrammeerde onderwijstijd bedraagt voor iedere
onderwijssoort ongeveer 1000 klokuren per schooljaar.
Voor het eindexamenjaar bedraagt de geprogrammeerde onderwijstijd ongeveer 700 klokuren. We voldoen
daarmee aan de wettelijke eisen ten aanzien van de te
realiseren onderwijstijd.
We zetten de onderwijstijd efficiënt in. Gedurende het
gehele schooljaar proberen we lesuitval wegens ziekte
of afwezigheid van docenten zoveel mogelijk te beperken. In klas 1 worden lessen die uitvallen zoveel mogelijk gebruikt om leerlingen te laten werken aan hun
rekenvaardigheden. Als dat niet mogelijk is, studeren
leerlingen onder toezicht. Pas als het echt niet anders
kan, laten we lessen vervallen. In klas 1 wordt het laatste lesuur niet vervangen. In klas twee wordt het eerste
en het laatste lesuur niet vervangen.
Ook docenten blijven leren: studiedagen voor mede
werkers zullen in het schooljaar 2022-2023 tot een
aantal lesvrije dagen of dagdelen voor leerlingen leiden.
Als een docent langdurig ziek is, zoeken we een vervanger. Rapportvergaderingen, de wekelijkse leerlingenbesprekingen en personeelsbijeenkomsten bij gelegenheid
van afscheid of jubilea, vinden zoveel mogelijk na lestijd
plaats.

Toetsing en cijfergeving

Waarom en wanneer toetsen?
Toetsen hebben als belangrijkste doel het beoordelen van de leerprestaties van leerlingen. Het resultaat
van de antwoorden op de toetsvragen geeft de docent
inzicht in wat hij/zij met de leerlingen bereikt heeft.
Maar daarnaast is het zeker zo belangrijk dat het een
feedbackmoment voor de leerlingen zelf is. Tijdens het
maken van een toets en tijdens het nabespreken van een
toets ervaren zij of zij over voldoende kennis over het
toetsonderwerp beschikken en in staat zijn deze kennis
toe te passen.
Soorten toetsen en vragen
Voor het overgrote deel zijn toetsen op de Norbertus
Gertrudis Mavo summatief. Dat betekent dat deze toetsen met een cijfer beoordeeld worden. De school heeft
een begin gemaakt met formatieve toetsing en toetsing
via rubrics. Formatieve toetsen zijn toetsen die niet
tot een cijfer leiden, maar wel betekenis hebben voor

het vervolg van het onderwijsleerproces. Rubrics zijn
tabellen waarin weergegeven is op welke niveau diverse
vaardigheden van een leerling zich bevinden.
Niet alleen schriftelijke toetsen kunnen met een cijfer of
anderszins beoordeeld worden. Voorbeelden van andere
toetsvormen zijn mondelinge toetsen, presentaties,
practica, werkstukken etc..
Toetsweken
Tijdens toetsweken zijn er geen lessen zodat leerlingen
zich geheel kunnen toeleggen op de toetsen die afgenomen worden. In een toetsweek maakt een leerling dagelijks één of twee doorgaans grotere toetsen. In toetsweken krijgen de leerling de ervaring om te wennen aan:
a. Meerdere toetsen op één dag,
b. Grotere hoeveelheden toetsstof in één toets,
c. Veel toetsen kort achter elkaar.
Daarom is er in de eerste klas één toetsweek (aan het
einde van het schooljaar). In de tweede klas zijn er twee
toetsweken (rond de kerstvakantie en aan het einde van
het schooljaar). In de derde klas zijn er drie toetsweken (rond kerst, in maart/april en aan het einde van het
schooljaar). In de vierde klas zijn er, voorafgaand aan het
Centraal Examen, ook drie toetsweken (herfst, kerst en
maart/april).
Schoolexamens
Het examen bestaat uit de combinatie van school
examens en centrale examens. Bij een aantal vakken
wordt een deel van het schoolexamen al in de derde
klas afgenomen. Leerlingen en ouders ontvangen vóór
1 oktober 2022 de Schoolexamenregeling waarin dit
nader beschreven is.
Weegfactor
Aan elke toets wordt een weegfactor toegekend.
• Secties kunnen ervoor kiezen het gemiddelde van
een aantal kleine, reproductieve toetsen (zoals huiswerkoverhoringen) als één so-cijfer mee te wegen.
• Secties stellen de weegfactor van andere cijfers zoals
een presentatie, een practicum etc. in onderling overleg vast in relatie tot de aard van het gemaakte werk.
Planning
Docenten plannen zelf de toetsen in, uitgezonderd de
toetsen van de toetsweken en de tussentijdse school
examentoetsen in mavo 4. Daarbij geldt dat er maximaal
één leertoets (proefwerk of s.o.) per dag mag ingepland
worden. Deze beperking geldt niet voor vaardigheids
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toetsen zoals luistervaardigheid, leesvaardigheid,
presentaties en practicumtoetsen (die geen bijzondere
voorbereiding vergen). Kleine, reproductieve huiswerkoverhoringen zijn eveneens uitgezonderd. Als een leerling een toets gemist heeft, maakt de docent zo spoedig
mogelijk een inhaalafspraak met de leerling. Tijdens
toetsweken geldt de beperking van maximaal twee leertoetsen per dag.
Fraude
Als een docent vaststelt dat een leerling tijdens een
toets fraudeert, stelt hij de leerling daarvan in kennis
en markeert op het antwoordblad waar de leerling bij
het vaststellen van de fraude was. In overleg tussen de
docent en de leerlingcoördinator of manager onderwijs
wordt vastgesteld welk gevolg de gepleegde fraude
heeft. Indien fraude vastgesteld is, wordt doorgaans het
cijfer 1 toegekend. Toetsen waarvoor om deze reden een
1 is toegekend, zijn uitgesloten van het herkansingsrecht op grond van het beloningssysteem (‘behaalde
stempels’).
Opgeven en teruggeven van toetsen
Docenten corrigeren de toetsen binnen tien schooldagen na afname. Leerlingen ontvangen de toets retour
en kunnen zien wat er goed en minder goed is gegaan.
Je kunt immers van je fouten leren. Als werkstukken
zeer veel correctietijd vragen, kan deze termijn verlengd
worden. Toetsresultaten worden binnen vijf werkdagen
na bespreking van de resultaten ingevoerd in Magister.
Ouders en leerlingen blijven zo goed op de hoogte van
de voortgang.
Inzage in de voortgang
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport.
Tussentijds kunnen ouders de stand van zaken volgen
via Magister. Alle vakken werken met een doorlopend
gemiddelde, uitgezonderd de vakken lichamelijke opvoeding/sportplus , werelds eten, techmavo en kunst &
cultuur. Deze vakken bepalen aan het einde van elke periode een periodecijfer, gebaseerd op zowel het proces
naar de eindproducten als de kwaliteit van de eindproducten zelf.
Bij het schriftelijke advies (maart/april) over de afdelingskeuze of pakketkeuze treffen ouders ook een
uitdraai van de actuele stand van zaken aan. Deze is
immers van belang bij de totstandkoming van het advies.

Overgangsnormen 2022-2023

(vastgesteld door directeur, managers onderwijs en
leerlingcoördinatoren 2022-09-16)
M1 -> M2
@H1 -> @H2
Er is sprake van een tweejarige brugperiode. De leerling
rondt einde leerjaar 1 het leerjaar cijfermatig af, stroomt
door naar leerjaar 2 en start cijfermatig een nieuw
leerjaar. Er is geen cesuur tussen leerjaar 1 en 2 met
betrekking tot de determinatie en bevordering. Bij een
negatief cijfer- en ontwikkelingsbeeld kan de overgang
van leerjaar 1 naar 2 afgeraden worden. Voor leerlingen
van M1 betekent dit dat geadviseerd wordt door te stromen naar kader 2 en voor leerlingen van @H1 naar M2.
Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een adviesgesprek met de mentor. De keuze om het advies wel of
niet op te volgen is uiteindelijk aan ouders.
M2 -> M3
@H2 -> M3 (normen hebben betrekking op de
mavo-eindlijst)
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle
onderstaande punten:
1. Maximaal 4 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld.
3. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld.
4. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer
beoordeeld worden, minimaal 5,5 of hoger is.
5. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.
Een leerling wordt in bespreking genomen als voldaan is
aan alle onderstaande punten:
1. Maximaal 5 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld.
3. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld.
4. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer
beoordeeld worden, minimaal 5,5 of hoger is.
5. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.
6. DIA toetsen (laatste afname) meer dan 50%
domeinen resultaat vmbo gt of hoger.
In alle overige situaties wordt de leerling niet bevorderd.
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Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om
af te wijken van de bevorderingsnormen kan de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van
2/3 van de stemmen. Vervolgens neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone
meerderheid van stemmen.
Zwaarwichtige redenen:
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm
kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd aan de
lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare
zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit het leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige
leraren die lesgeven aan de leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de
geldende overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling
besproken en wordt met meerderheid van stemmen beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk
vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit het leerling
statuut (bijlage 3). Bij alle lerarenvergaderingen aan het
einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of
andere gegevens ontbreken beslist de collegedirecteur
hoe het protocol wordt toegepast.
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten
wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed),
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed
op de bevorderingsregeling.
M3 -> M4
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle
onderstaande punten:
1. Maximaal 3 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
* Alleen voor leerlingen met dienstverlening en
producten geldt dat het gemiddelde van het profiel- en het keuzedeel meetelt voor het aantal verliespunten en niet de losse afzonderlijke cijfers.
2. Voor leerlingen met dienstverlening en producten het
cijfer van het beroepsgerichte keuzevak minimaal
3,50 zijn of hoger is.
3. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld.
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld.
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer
beoordeeld worden, minimaal 5,5 of hoger is.
6. LO, KCKV en LOB met V (voldoende) of G (goed)
beoordeeld zijn.

In alle overige situaties wordt de leerling niet bevorderd.
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om
af te wijken van de bevorderingsnormen kan de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van
2/3 van de stemmen. Vervolgens neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone
meerderheid van stemmen.
Zwaarwichtige redenen:
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm
kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd aan de
lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare
zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit het leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige
leraren die lesgeven aan de leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de
geldende overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling
besproken en wordt met meerderheid van stemmen
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit het
leerlingstatuut (bijlage 3). Bij alle lerarenvergaderingen
aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als
cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast.
@H2 -> H3 (normen hebben betrekking op de
havo-eindlijst)
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle
onderstaande punten:
1. Maximaal 4 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld.
3. Engels 4,50 of hoger gemiddeld.
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld.
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer
beoordeeld worden, minimaal 5,5 of hoger is.
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.
Een leerling wordt in bespreking genomen als voldaan is
aan alle onderstaande punten:
1. Maximaal 5 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld.
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3. Engels 4,50 of hoger gemiddeld.
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld.
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer
beoordeeld worden, minimaal 5,5 of hoger is.
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.
7. DIA toetsen meer dan 50% van de domeinen
resultaat havo of hoger.

5. Het gemiddelde cijfer van alle vakken die met een
cijfer beoordeeld worden ≥ 7,5 is.
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.
7. DIA toetsen meer dan 50% van de domeinen
resultaat havo of hoger.

In alle overige situaties geldt de bevorderingssituatie
@H2 -> M3.
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om
af te wijken van de bevorderingsnormen kan de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van
2/3 van de stemmen. Vervolgens neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone
meerderheid van stemmen.

Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om
af te wijken van de bevorderingsnormen kan de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van
2/3 van de stemmen. Vervolgens neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone
meerderheid van stemmen.

Zwaarwichtige redenen:
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm
kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd aan de
lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare
zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 het uit leerling
statuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de
geldende overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling
besproken en wordt met meerderheid van stemmen beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk
vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit het leerlingstatuut (bijlage 3). Bij alle lerarenvergaderingen aan het
einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of
andere gegevens ontbreken beslist de collegedirecteur
hoe het protocol wordt toegepast.
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten
wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed),
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed
op de bevorderingsregeling.

In alle overige situaties kan de leerling niet opstromen.

Zwaarwichtige redenen:
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm
kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd aan de
lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare
zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit het leerling
statuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de
geldende overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling
besproken en wordt met meerderheid van stemmen
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit het
leerlingstatuut (bijlage 3). Bij alle lerarenvergaderingen
aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als
cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast.
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten
wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed),
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed
op de bevorderingsregeling.

M1 -> @H2
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:
1. Maximaal 4 verliespunten totaal. Daarbij geldt:
* afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond
eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond eindcijfer
7 of hoger is 1 compensatiepunt.
* Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen.
2. Nederlands 6,50 of hoger gemiddeld.
3. Engels 6,50 of hoger gemiddeld.
4. Overige vakken 4,50 of hoger gemiddeld.
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DEEL V	DE ORGANISATIE
VAN DE MAVO
Veiligheid

Voor alle scholen die deel uit maken van OMO sg
Tongerlo is een overkoepelend veiligheidsbeleid
vastgesteld.
De deelscholen van OMO sg Tongerlo gaan uit van vertrouwen en respect in elkaar. Daarbij geven we duidelijk
de grenzen aan. Als het vertrouwen wordt beschaamd,
nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo doen we in
geval van diefstal altijd aangifte bij de politie. Bij verdenking van het in bezit hebben van verdovende middelen
of wapens houden wij ons het recht voor kluisjes te
openen of tassen te controleren. Ook zal de school altijd
meewerken aan onderzoeken die door de politie worden
verricht.
Toegang beheerssysteem
Voor de terreinen van de scholengroep geldt de regeling
Verboden toegang voor onbevoegden (art. 461 Wetboek
van Strafrecht). Bevoegd zijn degenen die vanwege de
doelstelling van de ter plekke uitgevoerde activiteiten
(het verzorgen van onderwijs) er logischerwijze aanwezig zijn. Er zijn voorwaarden verbonden aan het betreden
van de terreinen. Zolang men zich aan de toegangs- en
verblijfsvoorwaarden houdt, wordt men geacht met toestemming van de rechthebbende aanwezig te zijn. Zodra
de voorwaarden worden overtreden is de betreffende
persoon niet langer gerechtigd zich op het terrein te
bevinden en is de overtreding van het bepaalde in artikel
461 Wetboek van Strafrecht van toepassing.
Cameratoezicht
Cameratoezicht wordt ingezet om de gebouwen tegen
inbraak te beschermen, om ongewenste personen tijdig
te kunnen signaleren, vernieling of het toebrengen van
schade aan de gebouwen en de (terrein)inrichtingen
te kunnen registreren, het toebrengen van psychisch
(waaronder pesten) of fysiek geweld te kunnen registreren en na incidenten personen of voertuigen te kunnen
identificeren. De opdracht daartoe is gegeven door de
eindverantwoordelijk rector van OMO sg Tongerlo.
De camera’s hangen duidelijk zichtbaar in en om de
schoolgebouwen. Door middel van stickers is aangegeven dat er camerabeveiliging is. De terreinen van
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de school worden permanent door camera’s bewaakt,
zowel overdag als ‘s nachts.
De camerabeelden ondersteunen het behartigen van
het gerechtvaardigde belang van de school (noodzakelijkheidsvereiste). Het kan noodzakelijk of wenselijk zijn
beelden aan derden, in casu de politie, ter beschikking
te stellen. Hierbij kunnen de rechten en vrijheden van
anderen, in casu de pleger(s) van de onrechtmatigheid,
in het geding komen. Daarom is toestemming voor het
beschikbaar stellen van de beelden van de bewuste
persoon of personen dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) niet aan de orde.
Uitgangspunt is dat als de opgeslagen beelden niet
langer bewaard worden dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze op opgenomen zijn. In
de regel zullen de beelden in reguliere schoolweken na
een week worden vernietigd, met uitzondering van die
beelden waarop een onregelmatigheid geconstateerd is.
Deze zullen bewaard worden tot het moment dat mogelijke vervolgacties op basis van die onregelmatigheid zijn
afgesloten.
Directe toegang tot de beelden hebben die medewerkers
die daartoe door de schoolleiding de opdracht hebben
gekregen. In de dagelijkse praktijk zijn dat de conciërge,
een daartoe aangewezen medewerker van de ICT-afdeling en de directie van de school. In geval van geconstateerde overtredingen in het licht van de doelstelling en
de vervolgacties daarvan kunnen andere mede- werkers
worden ingeschakeld.
Kluisjes
Leerlingen hebben toegang tot een aan hen individueel
toegewezen kluisje. Leerlingen heb- ben alleen toegang tot het eigen kluisje en zijn volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik daarvan. De school is niet
verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van
materialen die in het kluisje zijn opgeborgen. Gedurende het schooljaar kunnen we de kluisjes controleren op
de aanwezigheid van wapens of verdovende middelen.
Deze controle gebeurt onaangekon- digd door tenminste
twee medewerkers van de school, die daartoe opdracht
hebben gekregen van de schoolleiding.
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Monitoring (sociale) veiligheid
Om een duidelijk beeld te krijgen van de veiligheids
beleving van leerlingen wordt jaarlijks door de afdeling
kwaliteitszorg een onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is
veiligheid een van de thema’s van de tevredenheids
meting die de afdeling kwaliteitszorg elke twee jaar
onder ouders en leerlingen uitvoert. De resultaten
hiervan gebruiken we om onze aanpak te evalueren
en bij te stellen.

Privacybeleid

Op OMO sg Tongerlo wordt zorgvuldig omgegaan met de
privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen
geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de juiste administratieve organisatie van de
school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders
(zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische
informatie, worden geregistreerd als dat nodig is voor de
juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te
identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen
zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van
de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de
school daar toestemming voor geeft.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in
het digitale administratie- en leerlingvolg- systeem
Magister. Het programma is beveiligd en de toegang tot
de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van
onze school.
Ouders hebben het recht om de persoonlijke gegevens
van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen als die gegevens niet langer nodig
zijn. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten,
kan contact worden opgenomen met de school door een
mail te sturen naar meldpuntprivacy@sgtongerlo.nl.
Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens
vindt u op onze site.
Bij verschillende activiteiten en evenementen binnen en
buiten de school worden foto’s en video opnamen gemaakt waarop leerlingen te zien zijn. Deze foto’s worden
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veelal op Facebook geplaatst, gebruikt voor onze website, onze nieuwsbrieven of voor eigen foldermateriaal.
Uiteraard plaatsen we geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden en plaatsen we bij foto’s en
video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast vragen
we voor het gebruik van foto’s en video’s aan het begin
van het schooljaar toestemming aan ouders/verzorgers
en leerlingen van 16 jaar en ouder. Wordt deze toestemming niet gegeven dan zal de betreffende leerling niet op
de klassenfoto gefotografeerd worden en gebruiken we
geen foto’s of videobeelden van hem of haar. Wanneer
we geen reactie ontvangen dan gaan we ervan uit dat de
leerling gefotografeerd kan worden op de klassenfoto
maar zullen wij in geen enkele situatie ander beeldmateriaal van deze leerling publiceren. Ouders/verzorgers
en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen altijd terugkomen op een eerder gegeven toestemming.
Voor alle scholen die deel uit maken van Ons Middelbaar Onderwijs is een overkoepelend privacyreglement
vastgesteld. De functionaris gegevensbescherming van
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op
de verschillende processen en verwerkingen waarbij
persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert
een duidelijk en transparant privacy beleid.

Verzuimbeleid

Incidentele afwezigheid
Als een leerling ziek is, dan kunt u dit voor aanvang van
de lessen bij voorkeur melden via Magister. Iedere dag
dat uw kind ziek is, meldt u hem/haar op deze manier
ziek. Een korte instructie hoe het ziekmelden van uw
kind gaat via de Magister-app op uw telefoon vindt u op
onze website.
Voor het betermelden van uw kind hoeft u niets te doen.
Dit zien wij vanzelf als de docent uw kind weer present
meldt in de les.
Andere afwezigheid dan ziek zijn, bijvoorbeeld een doktersbezoek, moet minimaal 1 dag van tevoren gemeld
worden via het digitaal formulier ‘aanvraag kortdurend
verzuim’ op onze website.
Mocht een leerling niet aanwezig zijn zonder afmelding
dan zal de school te allen tijde nagaan wat de reden van
absentie was en indien nodig de leerplichtambtenaar
betrekken.
Bijzondere situaties en regels voor extra verlof
In bijzondere gevallen kan de school toestemming geven
voor afwezigheid. Ouders kunnen hiertoe een verzoek

indienen bij de collegedirecteur. Bij de beoordeling van
verzoeken leeft de school de wet- en regelgeving na.

toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn
verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven.

De leerplichtwet schrijft voor dat een leerling verplicht
is alle lessen te volgen, behalve als hij/zij ziek is. Het is
aan de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind naar
school gaat.

Voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn in verband met ziekte, volgt de school het ziekteverzuimbeleid
volgens M@ZL (spreek uit ‘mazzel’). M@ZL staat voor
Medische Advisering van de ziekgemelde Leerling.

Ouders kunnen extra verlof aanvragen wanneer er
sprake is van:
• erkende religieuze feestdagen.
• de onmogelijkheid om in de schoolvakanties met
vakantie te gaan.
• en andere gewichtige omstandigheden.

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen nauw samen: een jeugdarts van GGD West-Brabant,
de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de
leerling woont en de Mavo. De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies
Team van onze school.

Voor vakantie buiten de schoolvakantie, of een bezoek
aan (familie in) het land van herkomst, zijn speciale
regels. We mogen alleen verlof geven als het door de
werksituatie van één van beide ouders onmogelijk is om
met het gezin tenminste twee weken tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Ouders die een dergelijk
verzoek willen doen kunnen dit schriftelijk indienen bij
de directeur en hebben ook een schriftelijke verklaring
van hun werkgever nodig. Toestemming wordt voor eenmaal per schooljaar voor maximaal tien dagen gegeven,
op voorwaarde dat de vrije periode niet in de eerste of
laatste twee lesweken van het schooljaar valt.

In de volgende gevallen worden ouders en leerling uitgenodigd voor een verzuimgesprek op school:
• bij elke vierde ziekmelding in 3 maanden tijd.
• bij elke zevende aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
• wanneer de school zich zorgen maakt over het ziekteverzuim van de leerling.
• naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging
volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.
• de jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en
oorzaken van het ziekteverzuim, onder- zoekt de
leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en
leerling naar de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het les- programma en
biedt ouders, leerling en school handvatten om dit zo
goed mogelijk te laten verlopen. De jeugdarts heeft
een medisch beroepsgeheim. De gesprekken zijn
dan ook ver- trouwelijk. Dit betekent dat de jeugdarts
alleen informatie over de inhoud ervan aan school
verstrekt nadat de ouder(s) en/of de leerling hiervoor
toestemming hebben gegeven.

De directeur overlegt eventueel met de leerplichtambtenaar en laat de ouders binnen vier weken schriftelijk
weten wat de beslissing is. Het is mogelijk om tegen
dit besluit binnen zes weken bezwaar in te dienen bij de
directeur. Deze zal de ouders binnen zes weken per brief
laten weten wat het uiteindelijke besluit is.
Voor de afhandeling van aanvragen voor extra verlof en
de zgn. verzuimkaart ‘Hoe te handelen?’ zijn wettelijke
richtlijnen. Die zijn opgesteld door de leerplichtambtenaren en vastgelegd in de Leerplichtwet.
Informatie hierover is te vinden op de infobalie van
Magister. Voor nadere informatie kunt u ook terecht
bij Rijksoverheid, tel. 1400 (lokaal tarief),
www.rijksoverheid.nl en www.leerplicht.net

In het geval van langdurige ziekte van de leerlingen vragen ouders in overleg met jeugdarts en leerplichtambtenaar aan school vrijstelling voor het volgen van het
lesprogramma voor hun zoon of dochter. Bij langdurig
of frequent ziekteverzuim gaat de school in gesprek met
ouders en zij laat zij zich zo nodig adviseren door de
jeugdarts van de GGD West-Brabant.

Langdurige afwezigheid
Verzuim van onderwijs is niet wenselijk. Leerlingen die
vaak afwezig zijn, missen onderwijs en daarmee kansen
om zich te ontwikkelen.Voor leerlingen die vaak afwezig
zijn, maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leer- plichtambtenaar houdt

Ouders met vragen of zorgen over het ziekteverzuim van
hun kind kunnen te allen tijde contact opnemen met
de mentor, de leerlingcoördinator de ondesteunings
coördinator van de school of rechtstreeks met de GGD.
Op werkdagen kunnen ouders een afspraak maken voor
een M@ZL-consult bij een van de jeugdartsen via het
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afsprakenbureau Jeugd en Gezin. Telefoonnummer:
076–528 2486 (lokaal tarief).

Inspraak en Leerlingparticipatiebeleid

Ouderraad
De ouderraad is de spreekbuis voor zaken die de ouders
aangaan. Daarnaast is het ook het adviesorgaan voor de
collegedirecteur over zaken die betrekking hebben op
het onderwijs, de leerlingbegeleiding en andere activiteiten voor leerlingen
En verder:
• vergaderingen worden één keer per 6 keer per
schooljaar gehouden en zijn openbaar
• adviserende functie aan de collegedirecteur
• lidmaatschap van ouderraad en medezeggenschapsraad kunnen samengaan
• actieve rol op de Open Dag en bij de sollicitatiepresentatieprojecten
De ouderraad is bereikbaar via het e-mailadres
ouderraad@ngmavo.nl.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is actief bij allerlei activiteiten van
het college. De leerlingenraad is ook het adviesorgaan
voor de collegedirecteur en bespreekt regelmatig met
haar de thema’s uit de eigen leer- en leefwereld van de
school die de raad als vertegenwoordiger van de leerlingen belangrijk vindt.
En verder:
• vergaderingen worden één keer per 6 weken gehouden en zijn openbaar
• adviserende functie aan de collegedirecteur
• lidmaatschap van leerlingenraad en medezeggenschapsraad kunnen samengaan
• de leerlingenraad organiseert diverse activiteiten
Om goed te weten wat er op school speelt, heeft de
Leerlingenraad contacten met de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad. Elke leerling die interesse
heeft voor het werk van de Leerlingenraad en zich
verkiesbaar stelt, kan in die Leerlingenraad gekozen
worden. Deze verkiezingen vinden aan het begin van het
schooljaar plaats. Elke leerling heeft daarbij stemrecht.
• de vergaderingen zijn openbaar
• regelmatig gespreid over het jaar overleg met
de collegedirecteur
• iedere leerling kan zich verkiesbaar stellen
• de raad vertegenwoordigt alle leerjaren
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Daarnaast kunnen personeelsleden hun stem laten
horen in de personeelsraad. Personeel, ouders en leerlingen zijn daarnaast vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad van SG Tongerlo.

Samenwerkingsverband

OMO sg Tongerlo vormt samen met andere scholen voor
voortgezet (speciaal) onderwijs het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal en omstreken.
De VO-scholen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in het VO die de cognitieve capaciteiten hebben om regulier VO te volgen.
De doelstelling van het samenwerkingsverband is het
ondersteunen en in staat stellen van de VO-scholen om
hun onderwijsopdracht uit te voeren. De bovenschoolse
zorg is daarvoor een belangrijk instrument, maar ook de
gezamenlijke ontwikkeling van de expertise ten aan aanzien van de eerste en tweedelijns zorg draagt daaraan
bij. Meer informatie over het samenwerkingsverband
vindt u op de website: www.swvroosvo.nl.

Kwaliteitszorg

De afdeling kwaliteitszorg van OMO sg Tongerlo voert
een kwaliteitszorgbeleid uit dat niet alleen kijkt naar
resultaten van leerlingen maar ook kijkt of aan de voorwaarden om goede resultaten te behalen wordt voldaan.
Het is met name gericht op preventie en waar mogelijk
resultaten verbeteren.
De afdeling kwaliteitszorg heeft een actieve rol bij het
vaststellen en formuleren van de beleidsdoelen door de
college- en afdelingsdirecteuren en de stafmedewerkers. Ze biedt het management ondersteuning en voert
een inhoudelijke dialoog met stafmedewerkers en brede
directie om de schooleigen ambities te verhelderen en
ze in samenhang te brengen met lange termijn ambities
van OMO sg Tongerlo, OMO en de landelijke kaders van
inspectie en het ministerie.
In het proces van systematische kwaliteitszorg op
OMO sg Tongerlo worden drie cycli onderscheiden:
• De vierjarige cyclus die betrekking heeft op het strategisch meerjaren beleid van OMO sg Tongerlo en de
afzonderlijke deelcolleges.
• De tweejarige cycli die betrekking hebben op leerlingentevredenheid, oudertevredenheid, medewerkerstevredenheid en de fysieke en sociale veiligheid van
personeel en schoolleiding.
• De jaarlijkse cycli die betrekking hebben op examenresultaten, leerlingresultaten in de onderbouw,
prestaties van de leerling met betrekking tot de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.

Daarnaast wordt jaarlijks de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen gemonitord. Tenslotte komen ook
de realisatie van de jaardoelen van OMO sg Tongerlo
en de afzonderlijke colleges jaarlijks terug.

Burgerschap en sociale integratie

Onze leerlingen leren bij ons wat mensen drijft: godsdiensten, levensopvattingen, culturen en waarden die
geworteld zijn in onze katholieke traditie. Hierdoor
begrijpen ze beter hoe mensen op verschillende manieren in het leven kunnen staan en wat goed burgerschap
betekent. En het helpt hen ontdekken wie ze zelf zijn,
wat ze zelf belangrijk vinden en hier op een goede manier mee om te gaan.
Enkele voorbeelden van hoe we dit doen:
• We stimuleren onze leerlingen om kritisch te denken
en zich in te leven in de situatie van een ander.
• We bespreken actuele zaken uit de maatschappij die
hen raken. Daarmee leren leerlingen nadenken over
vragen en problemen uit het gewone leven.
• We laten leerlingen kennis maken met hun rol
als wereldburger. Ze worden zich bewust van hoe
mensen met elkaar en krijgen krijgt oog voor de verhoudingen tussen landen en culturen in de wereld.
• We maken leerlingen weerbaar en stellen hen in
staat hun eigen weg te vinden in een steeds complexer wordende wereld.
• We laten leerlingen nadenken over wie ze zijn,
wat ze doen en wat ze willen bereiken.
Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie,
agressie en geweld (waaronder pesten) en
discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs *
De Raad van Bestuur heeft deze regeling vast- gesteld
voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig school- klimaat en een prettige
omgang met elkaar.
Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs *
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen
een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of
het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of
bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school
zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te
vinden op www.omo.nl.

we schooljaar waarschijnlijk zijn samengevoegd in één
nieuwe regeling, die momenteel nog ter behandeling
voorligt bij de gremia binnen OMO.
Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen
integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor
alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de
vereniging.
Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van
goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het
onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.
Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar
Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar
Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van
de medezeggenschapsraad.
Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan
met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy
gerelateerde zaken kan contact gezocht worden met de
contactpersonen privacy van sg Tongerlo door een mail
te sturen naar meldpuntprivacy@sgtongerlo.nl.
Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de
rector/directeur.
Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding
tussen de rector/directeur en de overige leden van de
schoolleiding en andere functionarissen.
n.b. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van
Bestuur en aldus in werking is getreden.
Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar
Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar
Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/directeur en
de Raad van Advies.

* Deze twee regelingen zullen met ingang van het nieu-
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Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod
gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op
locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking
belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen
voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere
bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als
buiten.
De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van
kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt
dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar
maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
• noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in
verband met de gezondheid of veiligheid;
• noodzakelijk is in verband met eisen die aan de
uitoefening van een beroep of de beoefening van een
sport worden gesteld, of;
• passend is in verband met het deelnemen aan een
feestelijke of culturele activiteit.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de
school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat
mogelijk hulp geboden kan worden.
Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij
de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden
van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het
schoolmanagementstatuut van de school).

Inspraak en invloed

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het
voorgenomen beleid van OMO sg Tongerlo te toetsen
op deugdelijkheid, consistentie en samenhang. In het
medezeggenschapsreglement is
• afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is
• vastgelegd of de raad (of een deel daarvan) instemmings- of adviesrecht heeft. De vergaderingen van
de MR zijn in principe openbaar.

Personeelsraad
Deze raad adviseert de collegedirecteur. Allerlei zaken
die het college aangaan, komen in deze raad aan de
orde. Zaken die in het bijzonder de ouderraad of de
leerlingenraad aangaan worden in die specifieke
overlegorganen besproken.
Ouderraad of ouderpanel
De ouderraad is het adviesorgaan voor de collegedirecteur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, de leerlingbegeleiding en andere activiteiten voor
leerlingen. De ouderraad is bereikbaar via de e-mail of
postbus van de school. Op de site staat informatie over
de ouderraad vermeld.
Leerlingenraad of leerlingenpanel
De leerlingenraad (of leerlingenpanel) is actief bij allerlei activiteiten van de school. De leerlingenraad is ook
het adviesorgaan voor de afdelingsdirecteur of teamleider en bespreekt regelmatig met hem de thema’s uit de
eigen leer- en leefwereld van de school die de raad als
vertegenwoordiger van de leerlingen belangrijk vindt.
De leerlingenraad kan gebruik maken van de ondersteunende diensten en voorzieningen van de colleges. De
leerlingen krijgen zo nodig vrij- stelling van de lessen
om aan overleggen deel te kunnen nemen.
Invloed op het niveau van de afdelingen
Een manager onderwijs kan klankbordgroepen van ouders en van leerlingen instellen. De klankbordgroepen
bespreken met de manager onderwijs of leerlingcoördinator van de afdeling hun ervaringen en bevindingen
over de uitvoering van het onderwijs.

De MR van OMO sg Tongerlo bestaat uit leden van het
personeel en uit vertegenwoordigers van ouders en
leerlingen. De leden van de raad worden jaarlijks rechtsreeks gekozen voor een periode van twee jaar. De MR is
bereikbaar via de email mr@sgtongerlo.nl.
Op de colleges van OMO sg Tongerlo is de inspraak op
drie niveaus geregeld: personeel, ouders en leerlingen.
42 | SCHOOLGIDS 2022-2023
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DEEL VI	GELDELIJKE
BIJDRAGEN
Ouderbijdrage

Alle lesmateriaal is gratis. Voor schoolboeken hoeven
leerlingen geen borg te betalen. Ouders zijn niet verplicht om te betalen voor het onderwijs of lidmaatschap
van een oudervereniging. Museumbezoek, meerdaagse
reizen en excursies dragen bij aan de persoonlijke
en onderwijskundige ontwikkeling van de leerlingen.
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dergelijke activiteiten te organiseren. Het niet betalen van
de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school
worden georganiseerd.

Beleid inzake sponsoring

Het Convenant Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring bevat gedragsregels die de
school als richtlijn gebruikt bij het sponsorbeleid.
Meer informatie is ook te vinden op: Rijksoverheid

Iedere bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor
schoolkosten is vrijwillig (zie artikel 24a, lid 1 sub d van
de WVO). De oudergeleding van de MR moet instemmen
met de hoogte van dit bedrag en de bestemming daarvoor.
Van zaken als woordenboeken, Chromebooks, gymkleding en rekenmachines verzoeken we ouders deze zelf
aanschaffen voor hun zoon of dochter. Ouders kunnen
zelf kiezen bij welke leverancier zij deze aanvullende
materialen aanschaffen. Voor excursies en extracurriculaire activiteiten vragen we een vrijwillige ouderbijdrage.
We behouden ons het recht voor een (meerdaagse) excursie of extra-curriculaire activiteit te annuleren indien
minder dan 80% van de bijdragen is voldaan.

Financiële tegemoetkoming

Ouders die om financiële redenen hun kind(eren)
niet kunnen laten deelnemen aan bijvoorbeeld sport,
muziek- of dansles, hobbyclub etc., of de kosten voor
school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of
materialen) kunnen in veel gevallen een aanvraag bij
de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen. Ook Tongerlo kan in sommige situaties hulp bieden aan de minder daadkrachtige ouders.
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DEEL VII	VERZEKERINGEN
De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat
uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire
dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie
de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders)
aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de
kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de
verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij
die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of
bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge
van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder
meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een
bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet
te vergoeden.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als
zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus
belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan
persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of
voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf
een verzekering af te sluiten.

Annuleringskostenverzekering

De school heeft geen annuleringskostenverzekering.
Wanneer u dit risico wilt verzekeren, adviseren wij u
deze verzekering zelf af te sluiten meteen na het
aanmelden voor de reis.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge
van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een
leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk
krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd
hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen
verzekering.
Op voorwaarde dat de materiële schade het gevolg is
van het ongeval vergoedt deze verzekering schade aan
de bril, schade aan de op het lichaam gedragen kleding
en aan meegenomen eigen studiemateriaal tot een
maximum van€ 250,00 per geval.

Ontwikkelingen in de schoolverzekeringen

De verzekeringsmarkt is volop in verandering door
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De
consequenties daarvan hebben ook uitwerking op de
schoolverzekeringen. Per 1 juli 2022 gaan er wijzigingen
plaatsvinden waarvan de inhoud bij het samenstellen
van deze schoolgids nog niet bekend zijn. Voor meer
informatie kunt u contact met de school op nemen.

Reisverzekering

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deel- nemers
aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de school- administratie. Vindt u de
dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen
initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.
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Norbertus Gertrudis Mavo
Vincentiusstraat 53
4701 LN Roosendaal
Postbus 1275
4700 BG Roosendaal
T 0165 – 792200
info@norbertusgertrudismavo.nl
www.norbertusgertrudismavo.nl

