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VOORWOORD

Dit jaar was wederom een bijzonder jaar 
vanwege de impact van COVID-19. Onze 
leerlingen kwamen naar school maar kregen 
ook weer online les. Er is van leerlingen, onze 
medewerkers en ouders veel gevraagd van 
hun flexibiliteit. In het late voorjaar gingen 
we gelukkig weer langzaam terug naar het 
‘oude normaal’. Ondanks alle beperkingen 
van afgelopen jaar hebben we een nieuw 
schoolgebouw voor de mavo kunnen realiseren, 
zijn we verhuisd met de mavo van de Bovendonk 
naar de Vincentiusstraat en hebben we een 
begin kunnen maken met de (ver)nieuwbouw-
plannen van ons lyceum. Onze leerlingen van het 
praktijkonderwijs hebben voor de eerste keer 
een eigen schooldiploma mogen ontvangen, 
waarvan maar liefst 25 leerlingen een dubbel 
diploma omdat zij ook een entreediploma in 
ontvangst hebben genomen. Bovenal zijn onze 
docenten, instructeurs en onderwijsassistenten 
er weer in geslaagd om de kwaliteit van 
ons onderwijs hoog te houden en ons 
ondersteunend personeel is er weer in geslaagd 
om de scholen draaiende te houden. Dit maakt 
mij enorm trots!

Voor het herstel en de ontwikkeling van het 
onderwijs heeft de overheid een steunpakket 
beschikbaar gesteld: het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). Dit programma bevat 
een aantal eisen en hiermee is een speciale 
werkgroep binnen onze scholengroep aan de 
slag gegaan. Hoe wij dit steunpakket hebben 
ingezet leest u verderop in dit jaarverslag. 

Door een intensieve samenwerking tussen  
Da Vinci College, de Norbertus Gertrudis Mavo 
en het Norbertus Gertrudis Lyceum zorgen we 
dat er in Roosendaal voor elk kind plaats is om 
te leren met hoofd, hart en handen. Ieder op 
zijn eigen niveau, passend bij zijn persoonlijke 
ambitie. Binnen onze scholengroep kennen 
we doorlopende leerlijnen en de begeleiding 
van onze leerlingen is daarop afgestemd. 
Daarnaast zorgen we ten 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. Binnen de scholengroep Tongerlo 
versterken wij elkaar.  

In deze publieksversie van het jaarverslag 
vertellen we over de bijzonderheden en 
hoogtepunten van 2021. 

Marjolein de Leeuw – Reulen
rector scholengroep Tongerlo
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Centraal in ons profiel staat dat we toekomst-
gericht opleiden in een op de leerling 
afgestemde leeromgeving. Scholengroep 
Tongerlo bestaat uit: de Norbertus Gertrudis 
Mavo, het Norbertus Gertrudis Lyceum en 
het Da Vinci College, school voor vmbo en 
praktijkonderwijs.

De centrale schoolleiding van Tongerlo  
bestaat uit:
• Mevrouw de Leeuw-Reulen, rector
• Mevrouw Bik, collegedirecteur Norbertus 

Gertrudis Lyceum
• Mevrouw Nieuwkerk, collegedirecteur 

Norbertus Gertrudis Mavo en Da Vinci College 

Domeinleiders en managers bedrijfsvoering 
maken deel uit van de brede schoolleiding van 
Tongerlo.

Tongerlo is een OMO-scholengroep voor leerlingen uit Roosendaal 
en omgeving. De scholengroep bevat 3 scholen met een open, 
optimistisch, katholiek karakter. Onze scholen zijn afzonderlijk  
en als Tongerlo herkenbaar.

WIE IS TONGERLO?

Beeld van onze leerlingen

Peildatum: 1 oktober 2021
2527 leerlingen totaal Tongerlo

255 leerlingen prakrijkonderwijs
195 leerlingen vmbo basis
275 leerlingen vmbo kader
Totaal DVC: 725

330 leerlingen mavo
83 leerlingen mavo/havo onderbouw
Totaal NGM: 413

251 leerlingen dakpan havo/vwo leerjaar 1 en 2
435 leerlingen havo leerjaren 3-4-5
703 leerlingen vwo leerjaren 1 tot en met 6
Totaal NGL: 1389
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Norbertus Gertrudis Mavo

December 2021 is het nieuwe gebouw 
van de Norbertus Gertrudis Mavo aan de 
Vincentiusstraat opgeleverd. In de kerstvakantie 
heeft de verhuizing plaatsgevonden en begin 
januari 2022 is het gebouw door de school in 
gebruik genomen.

VERNIEUWBOUWPROJECTEN

Norbertus Gertrudis Lyceum

Het voorlopig ontwerp van het Norbertus 
Gertrudis Lyceum is gereed. Inmiddels is gestart 
met de definitieve en technische ontwerpfase. 
Start sloop en bouw wordt verwacht in 
september 2022. Het gebouw moet leeg zijn 
en daarom verhuist het Lyceum, per schooljaar 
2022-2023, voor een periode van 2 schooljaren 
naar de locatie Bovendonk 115.

Onderwijs in coronatijd

In Coronatijd zijn de drie scholen 
van Tongerlo, net als het andere 
onderwijs in Nederland, online 
gegaan. Uitgezonderd hiervan was het 
praktijkonderwijs. Ook voor kwetsbare 
leerlingen ging het onderwijs fysiek 
door. Hierdoor waren met name op 
het Da Vinci College nog behoorlijk 
wat leerlingen op school, waardoor 
daar ook relatief weinig cognitieve 
achterstanden zijn opgelopen.

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum 
blijkt ongeveer 10% van de leerlingen 
baat te hebben gehad bij het meer 
zelfstandig doorlopen van de lesstof 
en/of bij het volgen van de lesstof 
zonder groepsdynamiek. Deze 
bevindingen worden meegenomen in 
de doorontwikkeling van onderwijs op 
maat binnen het lyceum. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-xFoRtjhqnc&t=1s


Percentage geslaagden 2020/2021

Praktijkonderwijs  95%
Vmbo basis 100%
Vmbo kader 97%
Mavo gl 88%
Mavo tl 100%
Havo 93%
Vwo 94%

ONDERWIJSRESULTATEN 2020-2021

Aantal cum laude, 20 leerlingen:
2 leerlingen vmbo-b
5 leerlingen  vmbo-k
3 leerlingen  vmbo-tgl/mavo
1 leerling  havo
4 leerlingen  atheneum
5 leerlingen  gymnasium

Entree 
25 leerlingen hebben het diploma van de Entree 
opleiding gehaald

Oordeel Onderwijsinspectie 
2020-2021

De onderwijsresultaten laten zien dat alle 
drie de scholen, het Da Vinci College, 
de Norbertus Gertrudis Mavo en het 
Norbertus Gertrudis Lyceum op alle 
onderdelen ruim boven het landelijk 
gemiddelde scoren. Het gaat over 
onderwijsresultaten in de onderbouw 
en bovenbouw, het beperkt aantal 
zittenblijvers en de examenresultaten.
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Alle leerlingen werken met boeken en een 
Chromebook. Naast gangbare boeken is het 
aanbod verrijkt met allerlei digitaal lesmateriaal. 
Hierdoor is het mogelijk om gericht stof 
extra te herhalen, te verdiepen of te verrijken. 
Leerlingen krijgen op de scholen ook ruimte 
om eigen keuzes te maken. Een greep uit onze 
keuzelessen:

Op DVC
• Fotografie, 
• Hout & meubelbewerking, 
• Robotica,
• Haarverzorging, 
• Bijzondere keuken, 
• Webshop

TALENTONTWIKKELING

Op NGM
• Sportplus
• Werelds eten
• Techmavo

Op NGL
• Sportplus
• Kunstlab beeldend
• Kunstlab muziek
• Beta 1.0
• Het lyceum draait door
• Programmeren
• Oudheid/klassieke talen

Excellentieprogramma’s

Ook zijn er verschillende excellentie-
programma’s voor havo en vwo leerlingen:
• Econasium
• Excellentieprogramma’s talen:  

DELE (Spaans), DELF (Frans),  
(Goethe (Duits), Cambridge (Engels)

• Beta-excellent
• Masterclasses aan de universiteiten
• Olympiadewedstrijden
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Voor het effectief inzetten van de NPO gelden 
werken we vanuit drie pijlers: cognitieve 
achterstanden, sociaal-emotioneel welbevinden 
en executieve functies. Om cognitieve 
achterstanden in beeld te krijgen hebben we 
onder andere Diataal toetsen afgenomen bij klas 
1 tot en met 4. Dit is een methode-onafhankelijk 
leerlingvolgsysteem voor de kernvakken 
Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Hieruit 
bleken onze onderbouwgroepen voor met name 
leesvaardigheid en woordenschat onder het 
landelijk niveau te zitten. Daarnaast hebben we 
een schoolscan afgenomen, waaruit bleek dat 
er sprake is van cognitieve achterstanden voor 
bepaalde vakken en dat leerlingen ‘minder lekker 
in hun vel zaten’. Daarnaast gaven docenten 
aan, toen de leerlingen na verschillende 
lockdowns weer op school kwamen, dat ze het 
leren leren lijken te zijn verleerd. Leerlingen 
zijn moeilijker te motiveren en tonen minder 
doorzettingsvermogen in het begrijpen van 
de stof. Ze hebben meer dan eerst moeite met 
plannen en structureren. Deze zaken hebben 
tevens hun weerslag op de groepsdynamiek in 
de klassen.

Dit heeft geleid tot het inzetten van de volgende 
interventies in drie fasen, die elkaar deels 
overlappen:

NPO

Alle interventies uit fase 1 en 2 zijn in 2021 ook 
daadwerkelijk gestart. Zo zijn er o.a. bij het  
Da Vinci College al concrete taalinterventies 
gestart, zoals workshops woordenschat 
centraal. Er zijn trainingen gegeven aan 
docenten en mentoren over woordenschat, LOB, 
groepsdynamiek (docenten) en meidenvenijn, 
Rots en Water, antipesten (voor leerlingen). 
Door uitbreiding van de zorgstructuur zijn meer 
leerlingen binnen de school opgevangen en door 
de onderwijsassistenten zijn meer leerlingen op 
maat ondersteund.

Fase 3 start komend schooljaar. Er zal dan 
een Tongerlobrede mentortraining worden 

aangeboden. Daarnaast start het Da Vinci 
College ook een eigen training voor al haar 
mentoren. 

Fase 1

• Inventariseren van eventuele 
vertragingen en het aanbieden 
van ondersteuningsuren op 
maat aan alle leerlingen

• Actief inzetten op het 
bevorderen van het welzijn 
van de leerlingen vanuit de 
zorgstructuur en eventuele 
trainingen

• Inzetten van onderwijs-
assistenten om leerlingen 
meer op maat te kunnen 
ondersteunen

Fase 2

Het verrichten van interventies 
om nu en in de toekomst de 
leerlingen (nog) beter in beeld 
te krijgen en zo maatwerk te 
kunnen leveren, door werken aan 
taal(beleid), verrijkingsuren en de 
doorstroming van PrO- leerlingen 
naar de arbeidsmarkt

Fase 3

Het neerzetten van een 
Tongerlobrede visie op leren, 
met daaraan gekoppeld een 
professionaliseringsplan voor 
mentoren
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Het beste halen uit iedere leerling, dat is waar 
docenten op onze scholen dagelijks mee 
bezig zijn. Elke leerling wordt gezien door de 
vakdocenten in de les en elke leerling heeft 
een mentor. De mentor houdt de prestaties van 
‘zijn’ leerlingen bij, let op hun welzijn, volgt de 
prestaties en ontwikkelingen en onderhoudt het 
contact met ouders. 

Op verschillende manieren worden 
ontwikkelingen en prestaties van leerlingen 
gevolgd en er van geleerd door leerlingen én 
docenten. Dit gebeurt o.a. door het maken 
en bespreken van toetsen,  het houden van 
presentaties, het oefenen van vaardigheden, het 
maken van een portfolio. Vanaf de binnenkomst 
op school, verzamelen we systematische 
informatie over de kennis, vaardigheden en 
de houding van de leerlingen met behulp van 
Magister. 

ZICHT OP DE ONTWIKKELING EN 
BEGELEIDING VAN LEERLINGEN

Sinds dit schooljaar (2021-2022) werken we  
ook met het onafhankelijk leerlingvolgsysteem 
DIA-toetsen. We vergelijken de prestaties 
van onze leerlingen op Nederlands, Engels 
en wiskunde met de prestaties van andere 
leerlingen in Nederland op deze kernvakken.  
We doen dit om ons onderwijs zo goed mogelijk 
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
(individuele) leerlingen en stagnaties in het 
onderwijs zo goed mogelijk te verklaren en 
daarna vast te stellen wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te 
verhelpen. In de schoolgidsen en in de school 
ondersteuningsprofielen van het Da Vinci 
College, de Norbertus Gertrudis Mavo en het 
Norbertus Gertrudis Lyceum, staat beschreven 
welke vormen van (extra) begeleiding en 
ondersteuning allemaal worden aangeboden. 
Door de extra gelden die de overheid 
beschikbaar heeft gesteld zijn er in 2021 extra 
vormen van begeleiding en ondersteuning voor 
leerlingen beschikbaar gekomen.
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https://www.davincicollege.nl/ouders-leerlingen/schoolgids.html
https://www.davincicollege.nl/ouders-leerlingen/schoolgids.html
https://www.norbertusgertrudismavo.nl/informatie/schoolgids/
https://norbertusgertrudislyceum.nl/informatie/schoolgids/


CONTACT MET 
DE WERELD 
BUITEN DE 
SCHOOL
Onze websites
www.tongerlo.nl 
www.davincicollege.nl
www.ngmavo.nl
www.nglyceum.nl

Expeditie Tongerlo
www.youtube.com/watch?v=yLIlcmXGEMo

Sociale media 
DVC Mavo Lyceum

http://www.tongerlo.nl
http://www.davincicollege.nl
http://www.ngmavo.nl
http://www.nglyceum.nl
https://www.youtube.com/watch?v=yLIlcmXGEMo
http://
http://
https://www.facebook.com/norbertusgertrudislyceum/
http://
https://www.facebook.com/Da-Vinci-College-179438788864342/
https://www.instagram.com/p/CFe41Xbpzqb/
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