


JIJ WILT:
 nieuwe dingen leren
 onderzoek doen
 veel weten
 eigen keuzes maken
 een geweldige tijd hebben

WIJ BIEDEN:
 havo, atheneum en gymnasium
 Cambridge Engels voor iedereen
 veel keuzemogelijkheden
 goede ondersteuning en begeleiding
 onderzoekend leren in alle jaren

NORBERTUS GERTRUDIS LYCEUM!
Waar wacht je nog op?

TWEE JAAR IN DE BRUGKLAS?
Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, starten in een brugklas. Dat 
geldt uiteraard ook voor het Norbertus Gertrudis Lyceum. Wel is er een verschil: 
we geven brugklassers twee jaar de tijd om te laten zien en ontdekken wat bij hen 
past. In de brugklas moet immers duidelijk worden welk niveau voor jou haalbaar 
is –havo of vwo- en dat is best ingewikkeld. Omdat de overstap groot is en je veel te 
leren hebt, trekken we er veel tijd voor uit om vast te stellen wat bij jou past. 

Elke brugklas heeft een eigen mentor die de klas twee jaar lang steunt, begeleidt en 
alles bijbrengt op het gebied van leren. De eerste periode besteedt de mentor daar-
aan maar liefst vier lesuren per week. Zo moet de overgang van de basisschool naar 
het voortgezet wel goed gaan. Na de eerste periode (dat is na de herfstvakantie) be-
steedt de mentor twee lesuren per week aan zijn klas, zodat elke brugklasser zich 
thuis voelt, goed begeleid wordt en ontdekt wat zijn sterke en zwakke kanten zijn.

ZIJN ALLE BRUGKLASSEN HETZELFDE?
Je hebt een advies gekregen van de basisschool en dat advies bepaalt in welke klas 
je komt. Met een mavo/havo-, havo- of havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-
klas, met een vwo-advies kom je in een vwo-brugklas. Maar let op! Op het Norber-
tus Gertrudis Lyceum vinden we dat alle leerlingen echt tot hun recht moeten ko-
men en dat betekent dat we (jij, je ouders, de school) pas aan het eind van de tweede 
klas een definitieve keuze maken. Alles is dus nog mogelijk en niets ligt vast. Het 
belangrijkst is dat je gaat doen waar je goed in bent en waar je je prettig bij voelt.

ONDERZOEK DOEN EN OOK NOG EENS LEREN?
Natuurlijk is het belangrijk om in de lessen goede uitleg te krijgen over alle nieu-
we dingen. Maar echt slim word je pas als je zelf aan de slag gaat met wat je net 
geleerd hebt. Onderzoekend leren noemen we dat. Je gaat op zoek naar echte 
oplossingen voor allerlei vraagstukken. Zulk onderzoek vraagt nieuwsgierigheid en 
doorzettingsvermogen. Je moet er ook een beetje eigenwijs en creatief voor zijn. 



En je moet vooral niet de hele dag alleen maar willen zitten luisteren en kijken. Pro-
blemen zijn er om opgelost te worden door actieve, slimme mensen.

LEERT IEDEREEN OP DEZELFDE MANIER?
Nee, elke leerling leert anders, dat zie je nu ook in de klas. Sommige leerlingen wil-
len absolute stilte, anderen werken het liefst met muziek op. Er zijn er die alles heel 
precies plannen, maar ook zijn er leerlingen die alles op het laatste moment doen. 
De één snapt alles direct, de ander heeft wat extra uitleg nodig. Hoe dat precies bij 
jou zit, ontdek je in de mentorlessen. Zo wordt leren makkelijker en haal je betere 
resultaten. Omdat het altijd nog beter kan, hebben we de VVV-lessen. In het ene 
geval heb je versteviging nodig, in het andere kun je verdiepen of verrijken. De keuze 
is aan jou!

HOE ZIET EEN SCHOOLWEEK ERUIT?
Elke week heb je 32 uur les. Je krijgt natuurlijk de gewone leervakken als Neder- 
lands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en wiskunde. Ook krijg 
je vakken als gym, beeldende vorming, muziek en levensbeschouwing. Je hebt men-
torlessen en onderzoekend leren. En vakoverstijgende projecten en keuzevakken.

VAKOVERSTIJGENDE PROJECTEN EN KEUZEVAKKEN?
Alle vakken hebben natuurlijk iets met elkaar te maken. Dat ontdek je bij VOP: vak-
overstijgende projecten. Nederlands en geschiedenis hebben bijvoorbeeld samen 
een project over ridders en ridderverhalen. Belangrijk is dat je bij alle VOP’s ook nog 
dingen leert waar je je verdere schooltijd (en hopelijk je verdere leven) iets aan hebt: 
onderzoeken, presenteren, samenwerken en computergebruik, om er eens een paar 
te noemen.

Twee lesuren per week mag je zelf kiezen! Wat jij leuk en interessant vindt (en, he-
laas, dat is niet gamen of pizza halen): klassieke talen, extra sport, kunstlab beel-
dend en muziek, media en teksten, beta-wetenschappen, de magie van wiskunde of 
programmeren. Zodat je nog sportiever, slimmer, muzikaler, onderzoekender en zo 
wordt.

GYMNASIUM VANAF KLAS 1?
Je hoeft in klas 1 nog niet te kiezen voor gymnasium, maar als je al graag in het 
eerste jaar met “de klassieken” bezig wilt zijn of alvast wil kennismaken met het 
gymnasium, kun je terecht bij het  keuzevak klassieke talen. Het echte gymnasium 
start pas in de tweede klas. Een prachtige opleiding voor de echte bollebozen!
Grieks en Latijn, of beter: de Grieken en Romeinen, hebben heel veel invloed ge-
had op Europese talen, op kunst en op onze manier van denken. Spaans, Italiaans 
en Frans bijvoorbeeld lijken nog steeds erg op het Latijn. Wat doet die man met die 
bliksem op schilderijen? En wat moet je met de zin: Alle Grieken liegen, zei een 
Griek? Doe gymnasium en er gaat een wereld voor je open.

SCHOOL VOOR TALENTEN?
Een speciaal talent: dat vinden wij iets om rekening mee te houden. Onze talentco-
ordinator zoekt en vindt samen met jou de perfecte manier om school te combine-
ren met bijvoorbeeld sport, dans of muziek op een heel hoog niveau. Zo ontwikkel je 
je gaves en bekroon je een mooie schooltijd met een goed diploma.



BEGAAFDSHEIDSPROFIELSCHOOL?
Voor sommige leerlingen is school niet altijd uitdagend genoeg: de hoogbegaafden. 
Zij hebben behoefte aan meer lesstof, aan andere vakken, aan meer kennis over 
een bepaald onderwerp of juist aan meer snelheid. Dat moet kunnen, vinden wij 
en daarom zijn we ook begaafdheidsprofielschool. Specialisten op het gebied van 
hoogbegaafdheid helpen je een andere, gepersonaliseerde en passendere leerweg 
te vinden.

EN ALS IK EXTRA ONDERSTEUNING NODIG HEB?
Iedereen is anders. Leren is niet voor iedereen even makkelijk. Dat weten we en 
daarom staan er deskundigen klaar om je bij te staan. Als je bijvoorbeeld dyslec-
tisch bent of dyscalculie hebt. Of als het gewoon even niet zo lekker gaat. We hebben 
counselors op school en ook kun je ondersteuning krijgen voor taal en rekenen. 

WAAR VIND IK DIE SCHOOL?
Op dit moment wordt ons mooie, oude pand aan de Lyceumlaan verbouwd en ver-
blijven wij tijdelijk op een heel fijne plek aan de Bovendonk 115 in Roosendaal. Naar 
verwachting zullen we over twee jaar terugkeren naar de Lyceumlaan.

WANNEER KAN IK KOMEN?
We hebben dit jaar maar liefst twee dagen waarop we jou en u onze school laten 
zien. Om er zeker van te zijn dat de open dag fysiek kan plaatsvinden worden de 
open dagen vervangen door open avonden, en niet in januari of februari, maar al 
op 13 en 14 oktober 2022. Dit betekent dat jullie eindelijk onze school weer in het 
echt kunnen bezoeken. Hoe fijn! Tijdens de open avonden zijn de scholen open van 
16.00 uur tot 20.30 uur. Zo is er voldoende tijd om een kijkje te komen nemen op het 
Norbertus Gertrudis Lyceum, zowel voor als na het avondeten. Meer informatie over 
onze open avonden vind je op onze website en Open dag App.

KOM KENNIS MAKEN, OCHTEND MEELOPEN EN JUNIORACADEMIE
Je kunt ook op een aantal woensdagmiddagen al meedoen: de Kom Kennis Ma-
ken-middagen. Kijk op de website van de school voor de precieze data. Als je de 
overstap naar het voortgezet heel spannend vindt en je wilt weten hoe het in het echt 
is, dan kun je een ook ochtend meelopen. Dat moet de juf of meneer natuurlijk wel 
goed vinden, want die moet het aan meneer Van Beers doorgeven. Voor slimmeriken 
uit groep 7 en 8 hebben we de junioracademie.

HEBBEN JULLIE NOG EEN LAATSTE TIP?
Ja! Kijk eens op onze website www.norbertusgertudislyceum.nl. Daar vind je nog veel 
meer informatie, waaronder een paar interessante filmpjes. En laat je ouders ook 
meekijken! Dan weten jullie straks echt alles van jouw nieuwe school.

https://norbertusgertrudislyceum.nl/groep-7-en-8/kom-kennis-maken/
https://www.nglyceum.nl/


Bovendonk 115 - 0165 792 300 - www.norbertusgertrudislyceum.nl

Volg je ons?

13 oktober 2022
16.00-20.30 uur

OPEN AVOND 

14 oktober 2022
16.00-20.30 uur

OPEN AVOND


