
SCHOOLGIDS 
2018-2019



VOORWOORD

“Voor u ligt….” zo zou nog niet zolang geleden dit voorwoord 
hebben kunnen beginnen.

Al een paar jaar is onze schoolgids digitaal en er ligt niets 
voor u op papier. We bieden de schoolgids digitaal aan. En 
dat heeft voor jullie als leerlingen en voor u als ouders of 
als belangstellende lezers veel voordelen. Want wat is een 
schoolgids? In dit document staan alle afspraken, wetens-
waardigheden, regelingen die voor jullie als leerling en voor  
u als ouder van belang zijn voor het schooljaar 2018-2019. 

Op papier zou de schoolgids onmogelijk dik worden, digitaal 
kunnen we alle regelingen aanbieden op een overzichtelijke 
wijze. Naar gelang de vraag kunt u zoeken: wat zijn de 
schooltijden, wat zijn de schoolkosten, welke schoolregels 
gelden enzovoorts.

Mocht u in het komende jaar denken: ik mis iets in de school-
gids, laat het ons weten, zodat de volgende editie nog beter 
wordt! Ik wens jou en u als ouders een heel mooi jaar op 
school toe.

Marijke Broodbakker
rector
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CONTACTGEGEVENS

OMO sg Tongerlo
Postbus 1648
4700 BP Roosendaal
T 0165 – 79 20 00
secretariaat@sgtongerlo.nl
www.sgtongerlo.nl

Norbertus Gertrudis  
Lyceum
Lyceumlaan 10
4702 XG Roosendaal
T 0165 – 79 23 00

Het Norbertus Gertrudis 
Lyceum valt onder het  
bestuur van vereniging  
Ons Middelbaar Onderwijs.

Volgens de Algemene Veror-

dening Gegevensbescherming 

(AVG) en het daarop geba-

seerde privacyreglement van 

vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs mogen privéadres-

sen en privételefoonnummers 

van personeelsleden niet in 

de schoolgids staan, tenzij de 

betrokkenen hiermee instem-

men. Ook voor het plaatsen 

van foto’s van personeelsleden 

is toestemming nodig. Zonder 

expliciete toestemming van 

het personeelslid mag enkel 

naam en functie van een per-

soneelslid worden opgenomen. 
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De plaats van de school binnen vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs en OMO sg Tongerlo
OMO sg Tongerlo bestaat uit de deelscholen  
Da Vinci College, Norbertuscollege, Gertrudis-
college, Norbertus Gertrudis Mavo en Norbertus 
Gertrudis Lyceum. De scholengroep valt onder 
het bestuur van vereniging Ons Middelbaar  
Onderwijs. De rector, mw. Broodbakker, is  
verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen  
de scholengroep. Zij rapporteert rechtstreeks aan 
de voorzitter van 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 ont-
wikkelingen binnen de school en is een klankbord 
voor de rector. 

De voorzitter van de raad van bestuur van  
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is  
Eugène Bernard. 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 alle OMO- 
scholen. De ledenraad beslist onder andere over 
de benoeming en het ontslag van de leden van  
de raad van toezicht. Bovendien stelt de leden-
raad 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
Missie OMO 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opge - 
richt in 1916, is een vereniging van scholen voor  
voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord- 

Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met 
praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van 
iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden 
geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo  
verwerven de leerlingen passende startposities 
voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot  
de maatschappij. De scholen van vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote 
verscheiden heid die de bron vormt voor kennis-
deling 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 leer-
lingen van.

Missie OMO sg Tongerlo 
De opdracht van de overheid aan het onderwijs 
omvat kwalificeren, socialiseren en persoons-
vorming. Voor OMO sg Tongerlo betekent dit  
dat iedere leerling de school verlaat met een 
diploma of maatschappelijk relevante kwalificatie 
en is voorbereid op het vervolgonderwijs of de 
arbeids markt. Daarnaast socialiseert het onder-
wijs leerlingen tot wereldburgers. Op onze scho-
len 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 de 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 keuzen te maken en voor de gevolgen 
van die keuzen 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  

DEEL I  SCHOLENGROEP  
TONGERLO

mailto:omo%40omo.nl?subject=
www.omo.nl
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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, 
een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleids-
plan 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 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) en praktijkonderwijs. Het college verzorgt 
opleidingen in de basis-en kaderberoepsgerichte 
leerwegen van het vmbo in de sectoren Techniek, 
Horeca & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Gertrudiscollege/Norbertus Gertrudis Mavo
Het Gertrudiscollege richt zich zowel op het 
algemeen vormend en het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs alsook op het voorberei-
dend middelbaar beroepsonderwijs. Het college 
biedt de opleidingen gymnasium, atheneum, 
havo en de theoretisch-gemengde leerweg van 
het vmbo. Binnen de gemengde leerweg is er 
een keuze tussen de sectoren Zorg & Welzijn en 
Dienstverlening & Producten. 

Norbertuscollege/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 Begaafdheids Profiel School, junior 
Unseco-school en Econasium.

Schoolleiding
Eindverantwoordelijk schoolleider van OMO sg 
Tongerlo is:

mw. drs. M.J.C. Broodbakker, rector
Postadres: Postbus 1648, 4700 BP Roosendaal
Bezoekadres: Bovendonk 1, 4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 20 00

De algehele leiding van de colleges is in handen 
van:

Da Vinci College
dhr. C. van Mechelen 
Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 21 00

Gertrudiscollege / Norbertus Gertrudis Mavo
dhr. drs. H.J.M.G. Meijers MSc 
Bovendonk 115
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 22 00

Norbertuscollege / Norbertus Gertrudis Lyceum
mw. drs. M.A.J. van den Hurk
Lyceumlaan 10
4702 XG 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

Gertrudiscollege / Norbertus Gertrudis Mavo
Bovendonk 115
4707 ZH Roosendaal
tel. 0165 – 79 22 00

Norbertuscollege / Norbertus Gertrudis Lyceum
Lyceumlaan 10
4702 XG Roosendaal
tel. 0165 – 79 23 00

http://www.omo.nl
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Het Norbertuscollege/ het Norbertus Gertrudis 
Lyceum zijn tot 17.00 bereikbaar.
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Missie, visie en ambitie
De school wil dat leerlingen:
• De vaardigheid ontwikkelen zich te ontplooien 

in en veranderende wereld (socialiseren)
• Een diploma halen (kwalificeren)
• Het beste uit zichzelf halen (persoonsvorming)
• Terugkijken op een fijne, veilige en uitdagende 

schooltijd (persoonsvorming)

De kernwaarden
• je handelt respectvol naar jezelf en dus wil je je 

talenten ontwikkelen;
• je toont dienstbaarheid en naastenliefde naar 

de ander en dus ben je voorkomend en help je 
de ander belangeloos;

• je bent rentmeester van ons milieu, van de we-
reld en dus neem je verantwoordelijkheid voor 
onze leefomgeving.

Onze visie
Wij zien de leerling als een zich ontwikkelend 
(=lerend) mens die:
• Zich wil ontwikkelen als denkend sociaal  

wezen
• Bewust wil worden van beïnvloedings-

processen en maatschappelijke fenomenen
• Een moreel kompas wil ontwikkelen
• Zich bewust wil worden van zijn invloed op  

de omgeving

Dat betekent dat op het Norbertus Gertrudis  
Lyceum het leren van de leerling centraal staat.
De school vindt het belangrijk om de leerling 
te kennen: zijn achtergrond, hoe hij cognitief 
en psychosociaal functioneert, hoe zijn eerdere 
levens- en leerervaringen zijn huidige functione-
ren beïnvloeden. Dit vanuit de wetenschap dat 
de hersenen tijdens de adolescentiefase grote en 
intensieve veranderingen doormaken. De rijping 
loopt door tot ongeveer 25 jaar. De executieve 
functies ( die ervoor zorgen dat leerlingen goed 
kunnen presteren) komen pas in de midden en 
late adolescentie tot volle wasdom. Bij deze 
functies kan gedacht worden aan het stellen van 
leerdoelen en evalueren, het ontwikkelen van 
zelfinzicht dat nodig is gericht en gemotiveerd 

met huiswerk bezig te zijn, het ontwikkelen van 
vaardigheden die helpen om een positie in te 
nemen, plannen te maken en eigen gedrag te 
ontwikkelen. De school ziet het als haar taak om 
de leerling in staat te stellen executieve functies 
te ontwikkelen door ervaringen te laten opdoen 
en deze te volgen. 

De visie op leren en de bijhorende didactiek

Leerlingen leren:
“Door actief bezig zijn worden leerinhouden in 
het kennis systeem van de leerling opgenomen. 
Leren voltrekt zich langs vijf dimensies”

Marzano en Miedema

Leren is een actief proces dat bestaat uit onder-
ling afhankelijke, samenhangende manieren van 
denken: de vijf dimensies:
• Motivatie: de leerling heeft een positieve  

houding ten opzichte van de school.
• Nieuwe kennis verwerven en integreren.  

Hier speelt oefenen een grote rol.
• Bestaande kennis verbreden en verdiepen.
• Onderzoek doen: de leerling kennis in leven-

sechte situaties toe.
• Reflectie: op het leerproces, bewust worden 

van wat je aan het doen bent.

Om te kunnen leren moet aan drie aspecten vol-
daan worden. De school duidt deze aan met de 
ABC-vitamines:

DEEL II  ONDERWIJS LYCEUM 
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Autonomie: gaat over invloed kunnen hebben op 
het eigen leerproces. De leerling heeft het gevoel 
dat hij zelf echt wat te kiezen, te mogen en te 
willen heeft: ‘ik mag iets’
Binding (ook wel sociale relatie genoemd): gaat 
over zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. 
De leerling ervaart en voelt dat de docent hem 
respecteert, kent en ziet: ‘ik hoor erbij’
Competentie: gaat over: vertrouwen hebben in 
eigen kunnen. De leerling voelt vertrouwen van 
de docent in de eigen mogelijkheden en talenten: 
‘ik kan iets’

Daarom zijn de volgende aspecten van belang:
• De leerling moet inzicht krijgen in zijn proces 

van leren. Dat kan het best in een open en  
motiverende leeromgeving, met een duidelijke 
en open structuur.

• Het is van belang dat de leerling heel duidelijk 
weet wat hij vóór, tijdens en na de les moet 
doen. Dan zal het hem beter lukken om zelf 
keuzes te maken en de goede dingen te doen.

In het onderwijs gaat de school hiervan uit.

Onderwijsaanbod en afdelingen
Tweejarige brugperiode
Het Norbertus Gertrudis Lyceum biedt een twee-
jarige brugklas waarna de leerling kiest voor een 
havo- of vwo-opleiding. Op het vwo hebben we 
een gymnasium- en een atheneumopleiding. 
Omdat de gymnasiumopleiding vanaf jaar 2 
moet worden ingezet, maken leerlingen met een 
vwo-potentie na jaar 1 de keuze of zij ook in jaar  
2 klassieke talen willen volgen. 

Het onderwijsaanbod
In het rooster zijn voor elk leerjaar minimaal 32  
lesuren opgenomen. In het aanbod zitten vak-
lessen, vakoverstijgende projecten en keuze-
mogelijkheden. Tevens is er ruime tijd voor het 
mentoraat, zodat de mentor diens taak goed kan 
uitvoeren. In de loop van de opleiding (naarmate 
de leerling verder komt) vindt er een verschuiving 
plaats vinden in het aantal maar de uitgangspun-
ten blijven van kracht.

Tevens zal gedurende de gehele opleiding, van-
af de eerste brugklas tijd in het rooster zijn voor 
onderzoekend leren, waarbij onderzoekend leren 
in de bovenbouw gekoppeld zal worden aan de 
(voorbereiding op) het profielwerkstuk. Boven-

staande keuzes zijn beredeneerde keuzes en vor-
men de leidraad voor het programma in de gehele 
opleiding. 

Vaklessen
In de vaklessen wordt de basis voor de vakkennis 
en vakvaardigheden gelegd. Dit doen we door 
de leerlingen in ‘gewone’ lessen kennis te laten 
verwerven en verwerken. De docent neemt de 
leerlingen die qua niveau min of meer gelijk zijn 
mee in hun ontwikkeling en is de initiator ervan 
door het bieden van de inhoud en de werkvormen 
die dit mogelijk maken. 

Alle leerlingen volgen volgens het rooster de vak-
lessen. Onderliggende gedachte is dat het voor 
de docent minder complex is om op deze ma-
nier aan de ontwikkelbehoefte van de leerlingen 
tegemoet te komen omdat er op cognitief gebied 
minder diversiteit is tussen de leerlingen. 
In de vaklessen ligt de focus op de kennisbasis en 
de vakspecifieke basisvaardigheden. 

Onderzoekend leren: onderzoek doen
Als de school wil bereiken dat de leerling zich 
ervan bewust wordt dat leren een vorm van 
onderzoek doen is, het vinden van vragen op 
antwoorden, dan moet de school er zorg voor 
dragen dat de leerling dat leert. Om die reden 
is onderzoekend leren voor alle leerlingen on-
derdeel van het programma. Bij al deze lessen 
staat de leerbehoefte van de leerling centraal. 
Leerlingen gaan aan het werk met een onderzoek 
(conform methodiek onderzoekend leren). De 
leerling formuleert (binnen kaders of thema’s) 
eigen vragen uitgaande van zijn eigen interesse of 
leerbehoefte of op basis van een gegeven onder-
zoeksopdracht. 

Het leren doen van onderzoek vindt plaats in de 
uren voor onderzoekend leren en in de boven-
bouw binnen de onderzoeksuren. De aangeleerde 
onderzoeksvaardigheden moeten vervolgens in 
de overige lessen verder worden toegepast.

VVV: Verstevigen verbreden, verdiepen
Extra ondersteuning of extra verdieping en ver-
breding van deze vakkennis vindt in de onder-
bouw plaats in de VVV-uren (verstevingen-ver-
diepen-verrijken). Deze uren zijn specifiek gericht 
op differentiatie en dus op maat van de individue-
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le leerling. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om 
voor vakken die ze niet goed beheersen extra les 
te krijgen en wanneer het wel allemaal goed gaat 
kunnen ze deze lesuren gebruiken om zich te ver-
diepen of verbreden in een vak of onderwerp

Vakoverstijgend onderwijs: Vak Overstijgende 
Projecten of Profieluren
Verdere verbreding van de blik op de wereld van 
de leerlingen vindt plaats via de vakoverstijgende 
projecten en in de bovenbouw in de profieluren, 
waarbij schotten tussen vakken zijn weggehaald. 
Dankzij de projecten wordt de leerling vaardiger 
op allerlei terreinen. Het vakoverstijgend onder-
wijs levert evenals de vaklessen een bijdrage aan 
het bereiken van de kerndoelen onderbouw. Leer-
lingen gaan aan de slag met opdrachten binnen 
vakoverstijgende thema’s, zodat ze merken dat 
wat ze geleerd hebben, ingezet kan worden en ze 
zo vaardiger worden. Zo wordt leren betekenisvol 
én aantrekkelijk.

De doelen van vakoverstijgend onderwijs zijn:
• Jezelf en je sterke kanten leren kennen
• Vaardigheden trainen
• Van en met andere dan alleen de eigen klas-

genoten leren
• Ontwikkelen op het gebied van niet vakgebon-

den inhouden: het behalen van de kerndoelen
• Goed voorbereid de Tweede Fase in 
• Goed voorbereid de maatschappij in
• Goed voorbereid het vervolgonderwijs in

Keuzevak
In alle leerjaren is ruimte voor keuzemogelijkhe-
den. In principe maken de leerlingen in de onder-
bouw een keuze voor minimaal één schooljaar. In 
de keuzevakken worden doelen gesteld en kan de 
leerling werken aan specifieke vaardigheden en 
kennis. Het keuzevak is dus altijd verbredend of 
verdiepend. In de bovenbouw zitten keuzemoge-
lijkheden in het extra aanbod (DELE, Delf, Goethe, 
Econasium, masterclasses) en de keuzevakken 
binnen profiel en vrije keuze deel.

Mentoraatslessen
Er is in het rooster in elke klas van elk leerjaar ruim-
te voor mentoraatlesuren. In klas 1 betreft het in pe-
riode 1 4 lesuren en daarna 2 lesuren en in de jaren 
daarna wordt structureel 1 lesuur per week inge-
roosterd voor mentoraat. Zie verder onder ‘leerlin-
gebegeleiding’. (Zie verder onder ‘Begeleiding)

Doelen en resultaten onderwijsleerproces
Doorstroomresultaten Norbertuscollege / Norbertus Gertrudis Lyceum havo/vwo 2017-2018
Leerjaar aantal bevorderd niet bevorderd

leerlingen abs % abs %
brugklas h/v 116 115 99% 1 1%
brugklas v 143 142 99% 1 1%
havo 2 58 56 97% 2 3%
havo 3 87 74 85% 13 15%
havo 4 91 70 77% 21 23%
ath. 2 110 104 95% 6 5%
ath. 3 78 66 85% 12 15%
ath. 4 95 86 91% 9 9%
ath. 5 95 81 85% 14 15%
gym. 2 41 40 98% 1 2%
gym. 3 36 34 94% 2 6%
gym. 4 33 29 88% 4 12%
gym. 5 17 16 94% 1 6%
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Gertrudiscollege havo/vwo 2017-2018
Leerjaar aantal bevorderd niet bevorderd

leerlingen abs % abs %
havo 2 90 71 79% 19 21%
havo 3 88 68 77% 20 23%
havo 4 121 90 74% 31 26%
ath. 2 48 35 73% 13 27%
ath. 3 60 52 87% 8 13%
ath. 4 39 37 95% 2 5%
ath. 5 35 30 86% 5 14%
gym. 2 21 20 95% 1 5%
gym. 3 16 16 100% 0 0%
gym. 4 17 17 100% 0 0%
gym. 5 19 15 79% 4 21%

Examenresultaten Norbertuscollege
Percentage geslaagden 2017-2018
havo 86%
vwo 93%

Examenresultaten Gertrudiscollege
Percentage geslaagden 2017-2018
mavo 91%
havo 93%
vwo 94%
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Schoolondersteuningsprofiel
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop 
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben wordt georganiseerd. In het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschre-
ven op welke wijze de school de basisondersteu-
ning vormgeeft en welke extra ondersteuning de 
school biedt. Het schoolondersteuningsprofiel 
biedt ouders, docenten en school een handvat 
om praktisch vorm te geven aan passend onder-
wijs. Alle schoolondersteuningsprofielen van de 
scholen in het samenwerkingsverband samen 
vormen een dekkend aanbod van ondersteuning 
aan alle leerlingen. De scholen in het samenwer-
kingsverband maken onderling afspraken over 
hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs 
krijgen dat bij hen past. 

Het grootste deel van het begeleidingsaanbod 
bestaat uit basisondersteuning. Het betreft bege-
leiding voor alle leerlingen die wordt verzorgd en 
bekostigd door de school zelf. In een aantal ge-
vallen is de basisondersteuning niet voldoende en 
moet er meer begeleiding worden gegeven. Dan 
spreken we van breedte- of diepteondersteuning. 
In die laatste gevallen is het Samenwerkingsver-
band Roos VO meestal betrokken. Voor meer 
informatie verwijzen we naar het schoolonder-
steuningsprofiel (SOP).

De basisondersteuning is gestoeld op de volgen-
de pijlers:
• De mentor als spil
• Vakdocenten: op de hoogte en handelings-

bekwaam
• De leerjaarcoördinator: heeft overzicht op de 

leerlingen van het leerjaar
• De ondersteuningscoördinator voor de coördi-

natie van extra basisondersteuning
• VVV uren: ondersteuning binnen het rooster
• Extra basisondersteuning
• Extra ondersteuning van hoogbegaafde  

leerlingen

• Tongerlo talent: een goede plek voor leer-
lingen met een bijzonder talen

• Het ondersteuningsteam: voor (de coördinatie 
van) extra basisondersteuning

Het mentoraat: de mentor als spil
De mentortaatsleerlijn in klas 1 is de basis voor 
het mentoraatsprogramma en doorlopende 
leerlijn in de school. Hierbij is aandacht voor het 
werken met een portfolio, dat de leerling leert 
opbouwen en bijhoudt. We werken hiertoe met 
Simulise waar ook aandacht is voor de ontwik-
kelingslijn van de leerling en voor reflectie. De 
mentor volgt de leerling op individuele ontwikke-
ling en welbevinden, plaats in de klas en de ont-
wikkeling van leervaardigheden. In klas 1 wordt 
gewerkt met lentoren: dat zijn V-5 leerlingen die 
de mentor ondersteunen. Leerlingen die lentor 
zijn kunnen deze taak als extra prestatie opnemen 
in hun portfolio. De mentor is vanuit de school de 
centrale persoon voor de leerling. De basisonder-
steuning voor de leerling wordt door de mentor 
gecoördineerd. 

Daarnaast wordt een veilig schoolklimaat geken-
merkt door duidelijke normen en waarden met 
daarbij passende afspraken, regels en omgangs-
vormen. Deze gelden voor de leerlingen én de 
medewerkers. Standaardregel is: de normen die 
gelden voor de leerlingen gelden ook voor de 
medewerkers. Deze vormen de basis voor het  
pedagogisch klimaat en daarmee het handelen 
van de medewerkers. De mentor bewaakt in  
samenspraak met de ouders (als dat nodig is  
in overleg met de ouders) dat het pedagogisch 
klimaat in de klas en vraagt indien gewenst  
ondersteuning van de leerjaarcoördinator. 

De mentor volgt de leerling in zijn prestaties 
maar is ook gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de competentieontwikkeling van 
de leerling. Hij kent de leerling en diens ouders, 
investeren in de relatie met de leerling en zijn 

DEEL III  BEGELEIDING VAN  
DE LEERLING  

https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/ROOS_VO_sop_versie_NC_en_Norbertus_Gertrudis_Lyceum_10-07.pdf
https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/ROOS_VO_sop_versie_NC_en_Norbertus_Gertrudis_Lyceum_10-07.pdf
https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/ROOS_VO_sop_versie_NC_en_Norbertus_Gertrudis_Lyceum_10-07.pdf
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ouders, zodat de leerling de begeleiding krijgt die 
hij nodig heeft en tijdig gesignaleerd wordt als 
het niet goed gaat. 

De mentor start jaarlijks met een startgesprek 
met de ouders en de leerling. De mentor heeft 
per ook nog andere contactmomenten met de 
ouders, met inbegrip van het startgesprek en de 
ouderavonden. Dat contact kan bestaan uit een 
gesprek of telefonisch contact.

De mentor is ook aanspreekpunt voor de vakdo-
cent wanneer deze zorgen heeft over de leerling.

Vakdocenten; op de hoogte en handelings-
bekwaam
Docenten besteden binnen de lessen (zowel de 
vaklessen als de vakoverstijgende lessen) aan-
dacht aan de individuele leerbehoeften van de 
leerling. Daarnaast is iedere docent medeverant-
woordelijk voor de invulling van een veilig klimaat 
op het Lyceum. Bij zorg over een leerling – zowel 
op didactisch, pedagogisch als sociaal-emotio-
neel gebied - neemt de docent contact op met de 
mentor en overlegt welke stappen gezet kunnen 
worden om de leerling te ondersteunen. 
Het ondersteuningsteam kan de vakdocent  
ondersteunen door middel van observatie,  
teamoverleg en handelingsgerichte adviezen.

De leerjaarcoördinator: heeft overzicht op de 
leerlingen van het leerjaar
De leerjaarcoördinator is op de hoogte van alle 
leerlingen in zijn afdeling. Hij is het eerste aan-
spreekpunt voor de mentor. Waar nodig wordt  
de leerjaarcoördinator betrokken bij te zetten 
stappen en acties. De leerjaarcoördinator orga-
niseert in samenspraak met de mentor klas- en 
leerlingenbesprekingen indien nodig.(Dit ter 
beoordeling van de mentor in overleg met de 
leerjaarcoördinator.)

De ondersteuningscoördinator: voor  
(de coördinatie van) extra basisondersteuning 
De ondersteuningscoördinator werkt ter onder-
steuning van de mentoren, vakdocenten en leer-
jaarcoördinator. De ondersteuningscoördinator 
geeft handelingsadviezen, is op de hoogte van 
alle leerlingen in basis- en breedte ondersteuning. 
De leerjaarcoördinator en mentoren en de onder-
steuningscoördinator overleggen frequent, waar-

bij gekeken wordt naar de samenstelling van de 
groep leerlingen die begeleiding krijgt; eventueel 
nieuw aangemelde leerlingen; het resultaat van 
de begeleiding.

Als uit overleg blijkt dat dit gewenst is kan de 
ondersteuningscoördinator observaties uitvoe-
ren in de klas waarna handelingsadviezen aan de 
docenten worden gegeven. 

VVV-uren binnen het rooster
Leerlingen kunnen in de klassen 1 t/m 3 gebruik 
maken van vaste ingeroosterde uren om extra on-
dersteuning te krijgen in vakken waar het moeilijk 
gaan of extra uitdaging op de vakgebieden waar 
dat wenselijk is. (zie ook bij programma)

Extra basisondersteuning:
• Voor leerlingen die soms teveel prikkels erva-

ren is er de ondersteuningsruimte waar leer-
lingen prikkelarm kunnen werken en eventueel 
toetsen kunnen maken als ze recht hebben  
op tijdsverlenging 

• Voor leerlingen met faalangst: een faalangst-
reductietraining

• Voor weinig assertieve leerlingen: een  
sova-training

• Voor leerlingen met een taalprobleem  
omdat Nederlands niet de moedertaal is: een 
NT2-programma in klas 1

• Voor leerlingen met sociaal-emotionele en/of 
gedragsproblematiek: counseling voor maxi-
maal 3 gesprekken.

• Voor leerlingen met leerstoornissen: remediale 
hulp in de VVV-uren. De toeleiding naar spe-
cifieke lessen in de VVV-uren vindt plaats na 
analyse van methodeafhankelijke èn methode-
onafhankelijke toetsen. 

• Voor leerlingen met dyslexie: faciliteiten con-
form dyslexieprotocol voor leerlingen met 
dyslexie. Het dyslexieprotocol is op te vragen 
bij de school.

• Voor leerlingen met dyscalculie: faciliteiten 
conform dyscalculieprotocol. Het dyscalculie-
protocol is op te vragen bij de school

• Voor leerlingen die meer tijd nodig hebben 
door andere oorzaken, vastgesteld d.m.v. 
onderzoek: faciliteiten conform protocol extra 
tijd. Dit protocol is op te vragen bij de school.

• Voor hoogbegaafde leerlingen: groepsgerichte 
begeleiding jonge leerlingen. 
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Verder kunnen deze leerlingen onderwijs op maat 
krijgen (dat wil zeggen dat ze bepaalde lessen 
mogen overslaan en daarvoor in de plaats andere 
onderwijsactiviteiten doen). Afspraken hierover 
gaan altijd via de mentor, geadviseerd door de 
BPS-coördinator, en in overleg met de leerjaarco-
ordinator en vakdocenten. 

Extra ondersteuning van hoogbegaafde  
leerlingen: BPS
Het Norbertus Gertrudis Lyceum is Begaafdheids 
Profiel School. Dat betekent dat de school gespe-
cialiseerd is in de ondersteuning van meer-  
en hoogbegaafde leerlingen. De school kiest er 
nadrukkelijk voor de individuele leerling, zijn be-
hoeften en ontwikkelpotentieel als uitgangspunt 
te nemen en biedt een onderwijsinrichting met 
keuzemogelijkheden, individuele trajecten, ver-
scheidenheid in didactiek, werkvormen en samen-
werkingsverbanden die tegemoetkomt aan de 
behoeften van al haar leerlingen. Aan de behoef-
ten van veel/het merendeel van haar leerlingen 
zal door deze onderwijsinrichting tegemoetgeko-
men worden. 

Een kleiner deel van de leerlingen zal met een 
aantal mogelijkheden als verrijking binnen de les 
of verrijking via het draaideursysteem of door het 
volgen van Cambridge Engels voldoende uitda-
ging hebben. Daar horen in hogere leerjaren ook 
mogelijkheden als het afleggen van examens op 
de hogere Goethe-, Dele- en Delfniveaus bij, het 
Econasium en de deelname aan olympiades. Voor 
enkele leerlingen is nog meer uitdaging nodig. 
Dan is in elk maatwerk bespreekbaar: binnen de 
school (bijvoorbeeld versnellen, extra vakken, 
al dan niet via sprokkelen, op een hoger niveau 
examen doen) of buitenschools (bijvoorbeeld het 
volgen van universitaire webclasses of het volgen 
van preuniversitycolleges. 

Voor het verrijken (verdiepen, verbreden) is voor 
hoogintelligente/hoogbegaafde leerlingen op de 
ELO een ruim aanbod van opdrachten beschik-
baar die een beroep doen op hogere denkvaar-
digheden. Leerlingen mogen daarbij ook een 
eigen opdracht bedenken, mits deze opdracht 
voldoet aan complexiteitsvoorwaarden. 

De mentor is de persoon die in overleg met 
leerling, ouders en vakdocenten ervoor zorgt dat 

de school elke leerling, van intelligent (de havist) 
tot hoogintelligent (de vwoplusser) binnen haar 
mogelijkheden biedt wat hij nodig heeft, waar 
nodig ondersteund door experts die de school in 
huis heeft.

Leerlingbegeleiding
Tongerlo-Talent: een goede plek voor leerlingen 
met een bijzonder talent
Er zijn faciliteiten en ondersteuning voor Top-
sporttalenten of culturele talenten. Er is een 
Sportcoördinator die de extra ondersteunings-
behoeften rondom deze leerlingen coördineert en 
faciliteert. Zie ook het document Tongerlo Talent.

Intern zorgoverleg
Als er zorgen bestaan over een leerling en lichte 
interventies door mentor en docenten niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid kan de leer-
jaarcoördinator de leerling inbrengen in het intern 
zorgoverleg. In het intern zorgoverleg bespreken 
leerjaarcoördinatoren en de ondersteuningsco-
ordinator, aangevuld met de Jeugdprofessional, 
zorgen rondom de ontwikkeling van leerlingen 
en bepalen welke interventie ingezet kan worden 
en wie daarvoor verantwoordelijk is. In het intern 
zorgoverleg worden ook leerlingen besproken 
met een hoog verzuim (ziekte- of anderszins), 
leerlingen met veel lesverwijderingen en leerlin-
gen die intern of extern geschorst zijn.

ZorgAdviesTeam
In het ZAT worden leerlingen besproken waarbij 
sprake is van zwaardere en complexe problemen 
en waarvoor een multidisciplinair overleg vereist is. 
In het intern zorgoverleg wordt besproken welke 
leerlingen in dit overleg worden ingebracht. Aan 
het ZAT nemen zowel interne medewerkers van 
de scholen als externe partners deel: Ondersteu-
ningscoördinator, Begeleider passend onderwijs, 
de betrokken leerjaarcoördinator, jeugdprofessio-
nal, jeugdarts, leerplichtambtenaar, wijkagent en 
eventueel andere extern betrokkenen.

Ouders worden door de mentor altijd vooraf 
geïnformeerd over bespreking van hun kind in het 
ZAT. Hierop kan een uitzondering gemaakt wor-
den als de veiligheid van een leerling in de thuis-
situatie in het geding is of wanneer de school 
inschat dat anoniem inbrengen van een leerling 
een meerwaarde heeft.

https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/Plan_Tongerlo_Topsport__Talentontwikkeling.pdf
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Anti pest coördinator (veilig klimaat)
Om een veilig schoolklimaat te realiseren wordt er 
enerzijds aandacht besteed aan de groepsdyna-
mica in de klas en anderzijds aan het aanpakken 
van pesten. In het anti-pestprotocol is vastge-
legd wat de school doet aan het voorkomen van 
pesten en hoe pesten op school aangepakt wordt. 
Naast het besteden van structurele aandacht aan 
het klimaat in de klas en de onderlinge relaties, 
wordt in de week tegen pesten door de mentor 
aandacht besteed aan pesten en de gevolgen 
hiervan. Samen met de klas wordt besproken wat 
geldende normen en waarden zijn en worden 
afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. 
Deze afspraken worden in een anti-pestcontract 
vastgelegd. Dit contract vormt samen met en een 
lessenreeks over pesten de basis voor het ac-
tief werken aan een veilig klimaat waarin pesten 
onacceptabel is. Wanneer er pestsituaties voor-
doen wordt gewerkt volgens de vijfsporenaanpak, 
waarin de mentor en de leerjaarcoördinator het 
eerste aanspreekpunt voor de leerling zijn. Hierbij 
wordt steun geboden aan de jongere die gepest 
wordt en aan de pester. De middengroep en ou-
ders worden ook betrokken bij het pesten. Wan-

neer er sprake is van een aanhoudende negatieve 
groepsdynamica, kan er voor gekozen worden 
een interventie in de klas in te zetten om de sfeer 
te bevorderen. 

De anti-pestcoördinator Rosalie Mattijsse is op de 
achtergrond betrokken. Zij is een aanspreekpunt 
voor mentor en de leerjaarcoördinator, maar kan 
ook met leerlingen en ouders in gesprek gaan 
bij escalatie van het pestgedrag en wanneer het 
pesten het klassenverband overstijgt. Daarbij is 
het de verantwoordelijkheid van de anti-pestco-
ordinator om de mentoren en leerjaarcoördina-
toren te voorzien van anti-pestlessen, activiteiten 
om de groepsdynamica in een klas te versterken, 
informatie en handelingstips. 

Taalbeleid en rekenbeleid
Taalbeleid
De sectie Nederlands van het Norbertus Gertrudis 
Lyceum gaat met ingang van het schooljaar 2018-
2019 werken met het digitale lesmateriaal dat bij 
de methode Nieuw Nederlands hoort. Op deze 
manier hoopt de sectie beter gepersonaliseerd en 
gedifferentieerd onderwijs aan te kunnen bieden.

De ondersteuningsstructuur
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In de eerste en tweede klassen is het onder-
steuningsaanbod inmiddels ondergebracht in 
VVV-lessen. De versteviging in de brugklas be-
staat uit:
• Twee groepen leesvaardigheid
• Een groep taalverzorging
Daarnaast is er voor de leerlingen natuurlijk de 
mogelijkheid om zich te verdiepen en/of te ver-
rijken. Het aanbod hierin is wisselend, afhankelijk 
van de vraag van de leerlingen en de mogelijkhe-
den die de desbetreffende docent daarbij ziet.
Tot slot is er nog een groep debating.

Voor klas 2 geldt dat er 3 uren/groepen voor het 
eerste semester zijn en 2 uren/groepen voor het 
tweede semester. Dat moet dan in ieder geval 1 
groep leesvaardigheid en 1 groep taalverzorging/
formuleren zijn. In schooljaar 2019-2020 zal het 
concept VVV-uren ook in klas 3 ingevoerd worden.

In het kader van leesbevordering en woorden-
schatuitbreiding gaat (vrij) lezen in alle klassen 
meer gestimuleerd worden. Dit willen we bereiken 
door schoolbreed het onderstaande af te spreken.
1 ‘Iedere klas een boek in de tas’: alle leerlingen 

hebben een leesboek in de tas, zodat ze ten al-
len tijde in de klas kunnen lezen (bijvoorbeeld 
na een toets, bij een opvanguur of gewoon aan 
het begin/einde van een vakles).

2 Tijdens de lessen Nederlands is er ook meer 
tijd om te lezen. Het streven is om bij minimaal 
1 les in de week te beginnen met tien minuten 
(vrij) lezen. 

Voor de dyslectische leerlingen van het Norber-
tus Gertrudis Lyceum geldt het reeds vastgestel-
de dyslexieprotocol. Op te vragen bij de school. 
Desgewenst kan het taalbeleidsplan via de school 
worden opgevraagd.

Rekenbeleid
Onze school is sinds de invoering van deze wet 
bezig om de leerlingen goed voor te bereiden op 
de centrale Rekentoets. Deze toets wordt afgeno-
men aan het eind van de Havo- of Vwo-opleiding 
en moet een beeld geven van de rekenvaardig-
heid. De sectie Wiskunde van het Norbertus Ger-
trudis Lyceum is met ingang van het schooljaar 
2018-2019 verantwoordelijk voor het rekenbeleid 
van de school.

Leerlingen die op het lyceum in de brugklas ko-
men, maken allen een rekentoets aan het begin 
van het schooljaar. Het doel hiervan is het vast-
stellen van het niveau van de leerlingen. Als blijkt 
dat een leerling (op bepaalde gebieden) minder 
rekenvaardig is dan gewenst, dan zal deze leer-
ling worden verwezen naar de VVV-uren om het 
rekenen te verstevigen. 

Gaandeweg wordt de leerling gevolgd, ook in de 
hogere leerjaren. Het einddoel is: rekenvaardig 
de school verlaten en de Rekentoets met succes 
afleggen.

Voor de leerlingen van het Norbertus Gertrudis 
Lyceum die dyscalculie hebben geldt het reeds 
vastgestelde dyscalculieprotocol (op te vragen  
bij de school).

https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/1704_Protocol_dyslexie_en_tijd_20172018_NC_NGL.pdf
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Toelatingsbeleid
Op basis van het advies van de basisschool wordt 
de leerling toegelaten tot het type brugklas, dat 
volgens het advies van de basisschool het meest 
geschikt is voor hem om een succesvolle start 
te kunnen maken met zijn schoolloopbaan in het 
voortgezet onderwijs. 

Toelating tot de hogere leerjaren is mogelijk voor 
zover er plaats is in het betreffende leerjaar. 
Leerlingen die het vmbo-diploma theoretische 
leerweg of gemengde leerweg hebben behaald, 
kunnen toegelaten worden tot 4 havo, als zij  
voldoen aan de toelatingscriteria. 

Voor alle toelatingen geldt het volgende:
• Leerlingen met een cluster 4 problematiek zijn 

niet vanzelfsprekend toelaatbaar. Toelating kan 
alleen overwogen worden als uit de rapportage 
van afleverende school en uit het onderzoek 
van de toelatingscommissie van het Norbertus 
Gertrudis Lyceum blijkt dat de leerling in de 
setting van de school het diploma kan behalen 
en goed kan functioneren.

• Leerlingen die extra ondersteuning nodig heb-
ben op het gebied van gedrag, planning, reme-
diering of sociaal emotioneel zijn op elk col-
lege in principe toelaatbaar. Zij kunnen naast 
de lessen extra coaching, begeleiding, training 
of steunles ontvangen. Voorwaarde voor de 
toelating is dat de leerling in staat moet zijn 
om te functioneren in een klas met (gemid-
deld) 30 leerlingen en dat de ondersteunings-
behoefte van de leerling de mogelijkheden 
van de school zoals die beschreven zijn in het 
schoolondersteuningsprofiel, niet overstijgt. 
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden 
op de website van de betreffende deelschool. 

Voor instroming van vmbo-tgl naar 4 havo geldt 
het volgende:
• De leerling heeft in minimaal 7 vakken examen 

gedaan.
• De leerling heeft examen gedaan in wiskunde 

of een tweede moderne vreemde taal. 
• De leerling stelt in overleg met de decaan van 

de havo-afdeling het profiel vast.
• Voor de zeven (of acht) gekozen examenvak-

ken (waaronder maatschappijleer) dient voor 
het schoolexamen minimaal een totaal van 47 
(bij zeven vakken) of 54 (bij acht vakken) pun-
ten behaald te zijn. Dit totaal is de som van de 
niet afgeronde gemiddelden. Na het Centraal 
Examen dient de som van de niet-afgeronde 
SE- en CE-cijfers minimaal 87 (bij zeven vak-
ken) of 101 (bij acht vakken) te zijn. In geval 
van 8 vakken kan door een vak (niet zijnde een 
kernvak) niet mee te rekenen, uitgegaan wor-
den van de regeling met 7 vakken.

• Voor Nederlands, Engels en wiskunde is niet 
lager dan één keer het cijfer 5 behaald 

• De toelatingscommissie beslist over toelating 
van buiten de scholengroep.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum heeft een toela-
tingscommissie. Deze wordt voorgezeten door de 
collegedirecteur. Deze neemt na overleg formeel het 
besluit tot toelating van een leerling op het Norber-
tus Gertrudis Lyceum. Bezwaar tegen het besluit 
van de school kan schriftelijk en met redenen om-
kleed ingesteld worden bij de rector van sg Tongerlo 
binnen vijf werkdagen na meedelen van het besluit

Schooltijden 
50-minutenrooster
Les 1  08.30 - 09.20
Les 2  09.20 - 10.10
Pauze  10.10 - 10.30
Les 3  10.30 - 11.20
Les 4  11.20 - 12.10
Les 5  12.10 - 13.00
Pauze na les 5 13.00 - 13.30
Pauze voor les 6 12.10 - 12.40
Les 6 12.40 - 13.30
Les 7 13.30 - 14.20
Les 8  14.20-15.10
Les 9  15.10-16.00
Les 10  16.00-16.50

DEEL IV  DE ORGANISATIE VAN 
HET ONDERWIJS  

40-minutenrooster
08.30 - 09.10 uur
09.10 - 09.50 uur
09.50 - 10.10 uur
10.10 - 10.50 uur
10.50 - 11.30 uur
11.30 - 12.10 uur
12.10 - 12.35 uur
11.30 - 11.55 uur
11.55 - 12.35 uur
12.35 - 13.15 uur
13.15 - 13.55 uur
13.55 - 14.35 uur
14.35 - 15.15 uur

https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/ROOS_VO_sop_versie_NC_en_Norbertus_Gertrudis_Lyceum_10-07.pdf
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Roosterwijzigingen? U vindt ze dagelijks op 
Magister!
Soms komt het voor dat we het rooster moeten 
aanpassen omdat de leerlingen andere activitei-
ten hebben dan geplande lessen of doordat een 
docent onverhoopt uitvalt of een ander lokaal 
nodig is voor een bepaalde les.

Leerlingen moeten van 8.00 - 17.00 uur beschik-
baar zijn voor onderwijsactiviteiten. Dit betekent 
dat ze pas na 17.00 uur andere verplichtingen 
kunnen aangaan. Voor bijzondere onderwijs-
activiteiten, zoals excursies, wordt van deze 
tijden afgeweken. Dan moeten de leerlingen  
ook buiten deze tijden beschikbaar zijn. 

Vakanties en verlof aanvragen
Start schooljaar  20 aug 2018
Herfstvakantie  15 t/m 22 okt 2018

Kerstvakantie  24 dec t/m 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie  4 mrt t/m 8 mrt 2019
Meivakantie  22 apr t/m 3 mei 2019
Hemelvaart  30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag  10 jun 2019
Zomervakantie  8 jul t/m 16 aug 2019

We hanteren bij het toekennen van verlof de 
richtlijnen zoals deze door de wet en leerplicht 
zijn geformuleerd. Ouders/verzorgers kunnen 
verlof aanvragen via de telefoon of schriftelijk bij 
de schooladministratie. Voor vakanties buiten de 
schoolvakantie dient het formulier van de leer-
plicht te worden gebruikt. Dit formulier ‘Verzoek 
vakantie buiten de schoolvakanties’ behorende bij 
artikel 11 sub f, juncto artikel 13a van de leerplicht-
wet 1969 is te vinden op onze website en op de 
website van leerplicht rblwest-brabant.nl.

Klas 1 Klas 2 Klas 2 Gymnasium Klas 3h/v Klas 3gym
Ne 3 2 2 3h 2,5** / 3V 2 2
Klassieke talen 4 5
En 3 2,5** 2 3 2,5**
Fa 2 2,5** 2 2 2
Du 0 3 3 2 2
Gs 1,5* 1* 1* 1* 1*
Ak 1,5* 1* 1* 1* 1*
Lb 1 1* 1* 0 0
Wi 3 2,5** 2,5** 3 3
Bi 1 1* 1* 0,5 * 0,5*
Na 0 1* 1* 1,5** 1,5**
Sk 0 0 0 2 2
Mu 1* 1* 1* 0,5** 0,5*
Ec 0 0 0 1 v
Kunst Beeldend 1* 1* 1* 3v 1,5** / 3H 1* 1*
LO 2 2 2 2 2
Subtotaal vaklessen 20 21,5 23,5 3h 23 / 3v 23 27
Vvv 2 1,5** 1,5** 1 1
Klassieken instroom (leer-
lingen die het keuzevak 
niet gevolgd hebben in  
klas 1)

1e periode  
2u VVV klassieken. 
Daarna reguliere  
VVV-uren

Onderz. leren 2 2 2 2 2
Vakoverstijgende projecten 4 4 2 4 2
mentoraat 2 1 1 1 1
keuzevak 2 2 2 1* 0

Lessentabellen (inclusief inrichting 1e en 2e lrjr)

rblwest-brabant.nl
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Klas 1 Klas 2 Klas 2 Gymnasium Klas 3h/v Klas 3gym
Subtotaal 12 10,5 8,5 9 6
Totaal 32 32 33 32 33

*  Hier staat het aantal lesuren per jaar vermeld. Dit vak wordt echter gedurende twee aaneengesloten periodes (dus een half 
jaar) gegeven. Dat betekent dat er, wanneer er 1 lesuur vermeld staat, dit vak gedurende een half jaar voor 2 lesuren op het  
rooster staat en het andere half jaar niet.

**  Vakken hebben altijd minimaal één lesuur. Voor dit vak betekent dat dat gedurende het ene halfjaar een uur meer op het roos-
ter staat dan voor het andere halfjaar. Als er bijv. 1,5 staat dan heeft dit vak in bijvoorbeeld het eerste half jaar 2 uur en  
het tweede half jaar 1 uur op het rooster staan.

Aanbod voor de VVV-verdeling over jaar 1 en 2 2018-2019

VVV vak jaar 1
VVV Nederlands 
VVV Engels
VVV Wiskunde en rekenen
VVV Frans
VVV debating
VVV microbiologie
VVV 3 D-printer
VVV Spaans
VVV Kunst en digitale media
VVV MRT
VVV digitale vaardigheden
VVV verrijking
VVV leren leren

VVV vak jaar 2
VVV Nederlands 
VVV Engels
VVV Wiskunde en rekenen
VVV Duits
VVV Frans
VVV Kunst Beeldend 
VVV Aardrijkskunde 
VVV Geschiedenis 
VVV Natuurkunde
VVV Spaans
VVV voor Instroomleerlingen: simulise/ 
Chromebook/OZL
VVV KLT (instroom leerlingen die gymnasium 
doen maar het keuzevak niet in klas 1 gevolgd 
hebben.
VVV Eigen keuzes (muziek/ 3D/….)

Vakoverstijgende Projecten (VOP) in jaar 1

Thema Betrokken vakken Aantal lesuren
Popsong Engels en Muziek 2 gedurende 1 periode
Ridderroman Nederlands en Geschiedenis 2 gedurende 1 periode
Ecologische voetafdruk Biologie en Aardrijkskunde 2 gedurende 1 periode
Kom in beweging LO en biologie 2 gedurende 1 periode
Wereldburger Frans en levensbeschouwing 2 gedurende 1 periode
WorldPress Foto Kunst en levensbeschouwing 2 gedurende 1 periode
Breuken en letters Wiskunde en rekenen 2 gedurende 1 periode
Onze regio Aardrijkskunde en geschiedenis 2 gedurende 1 periode

Vakoverstijgende Projecten (VOP) in jaar 2

Thema Betrokken vakken Aantal lesuren
Ritme (niet voor gymnasiumleer-
lingen)

Muziek, kunst beeldend, LO 2 gedurende 2 periodes

De krimpende wereld (niet voor 
gymnasiumleerlingen)

Aardrijkskunde en Geschiedenis 2 gedurende 2 periodes

Seksualiteit en relaties Levensbeschouwing en biologie 2 gedurende 2 periodes
Retorica Nederlands, levensbeschouwing 

en Klassieke talen
2 gedurende 2 periodes
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Lessentabel Tweede Fase havo  
Norbertus Gertrudis Lyceum

4 havo 5 havo
Ne  3 3
En (4-3) 3,5 3
Ckv 2 0
Ma 2 0
Lb 2 0
Lo 2 1
Fa (2-3) 2,5 4
Du (2-3) 2,5 4
Sp 3 3
Gs 3 (3-2) 2,5
Ak (3-2) 2,5 3
Ec 3 4
Bedrec (3-2) 2,5 3
wiA 3 3
wiB 3 (4-3) 3,5
wiD (2-3) 2,5 3
Nlt (2-3) 2,5 3
Na 3 (4-3) 3,5
Sk (3-2) 2,5 3
Bi 3 (4-3) 3,5
Bv:tekenen (2-3) 2,5 3
Mu en KuMu (2-3) 2,5 3
Maw (3-2) 2,5 3
Inf 3 (3-2) 2,5
Bsm (3-2) 2,5 3
Mlu 1 1
Profieluren (2-0) 1 0
Onderz (0-2) 1 (2-0) 1
Examentr 0 (0-2) 1

Lessentabel Tweede Fase vwo  
Norbertus Gertrudis Lyceum

4 vwo 5 vwo 6 vwo
Ne 3 3 3
En 3 3 (3-2) 2,5
La (4-3) 3,5 5 4
Gr (4-3) 3,5 4 4
KCV (alle gym-
nasiasten)

1

Fa (3-2) 2,5 3 3
Du (3-2) 2,5 3 3
Ckv 3 0 0
Ma 0 (3-2) 2,5 0
Lb 3 0 0
Lo 2 2 1
Sp (3-2) 2,5 3 3
Gs (2-3) 2,5 3 3
Ak 2 3 3
Ec (2-3) 2,5 3 3
Bedrijfsec 2 3 3
wiA 3 4 3
wiB 3 4 4
wiC (2-3) 2,5 3 3
wiD 0 4 4
Na 3-3 (2-3)2,5 3
Sk 2 3 3
Bi (3-2) 2,5 3 3
Bv: tekenen (3-2) 2,5 3 3
Inf 2 3 (3-2)2,5
Mlu 1 1 1
Profieluren 2 (2-0) 1 0
Onderzoek 0 (0-2) 1 0
Examentraining 0 0 (2-0) 1

Keuzevakken

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Sport Sport Sport
Kunstlab beeldend Kunstlab beeldend Kunstlab beeldend
Kunstlab muziek Kunstlab muziek Kunstlab muziek
De magie van wiskunde De magie van wiskunde De magie van wiskunde
Beta 1.0 Beta 2.0 Beta 3.0
Het Lyceum draait door Het Lyceum draait door Het Lyceum draait door
Programmeren Programmeren Sterrenkunde
Oudheid/ klassieke talen Oudheid/ klassieke talen Taal en cultuur
- Taal en cultuur -
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Chromebooks
Vanaf dit schooljaar (2018/2019) starten wij in 
klas 1 en 2 met Chromebooks. Een Chromebook is 
een computer die wordt geleverd met het be-
sturingssysteem Chrome OS van Google. Ze zijn 
snel, gebruiksvriendelijk, flexibel, voordelig en 
makkelijk in beheer. Het werken met de gangbare 
schoolboeken wordt sterk verrijkt door het aan-
bod van allerlei digitaal lesmateriaal. De Chrome-
book is een middel dat het makkelijker maakt 
leerlingen te ondersteunen en gerichte opdrach-
ten te geven. Meer informatie over het werken 
met Chromebooks kunt u vinden op chrome-
books.sgtongerlo.nl.

Buiten lesactiviteiten
Sporttoernooien en sportevenementen
Elke klas heeft een jaarlijkse sportdag. Daarnaast 
nemen we deel aan verschillende sporttoernooi-
en, zoals hockey-, voetbal-, rugbytoernooien. We 
gaan schaatsen en nemen met veel leerlingen 
deel aan de 10 km hardlopen van Roosendaal.

Culturele activiteiten
We vinden het belangrijk bij te dragen aan de 
culturele ontwikkeling van onze leerlingen. Dat 
wordt allereerst zichtbaar in de vorm van kunst in 
de school, zowel van eigen leerlingen als van kun-
stenaars buiten de school. Daarnaast participeren 
we in kunstprojecten, hebben we het Filmfestival, 
Artisjok, komt Sinterklaas op bezoek, organiseren 
we een kerstviering, hebben we de cultuurkaart, 
zijn er feesten, toneelproducties, Evening of the 
Proms en Kunst Open Podium.

Reizen en kampen
In de derde klas organiseren we zeilkampen, 
bivak en survivaltochten, (zie ook schoolgids 
Norbertus college en Gertrudiscollege) in de 
vierde gaan de leerlingen op culturele reis naar 
Berlijn, Praag, Toscane, Barcelona of Rome. 

Lyceumweken
Twee keer per schooljaar is er een lyceumweek.  
In deze weken is er ruimte voor excursies, gastles-
sen en andere activiteiten buiten het vaste lespro-
gramma om.

Sterrenkundeclub
Kijken naar sterren in de sterrenkundekoepel van 
de school, verschijnselen in het heelal proberen 

te verklaren en nadenken over ruimtevaart, het 
ontbreken van de zwaartekracht en over bijvoor-
beeld mogelijkheden voor leven buiten onze aar-
de, samen met docenten en andere leerlingen die 
geïnteresseerd zijn in planeten, hemellichamen en 
sterren, dát doe je in de sterrenkundeclub. Alle 
leerlingen die dat willen kunnen lid worden van 
de sterrenkundeclub. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Eens per maand komt de club op vrij-
dagavond bij elkaar onder leiding van docenten 
en vrijwilligers.

De Gertrutten van Slag band
Met de in 1997 opgerichte Gertrutten VanSlag-
Band heeft het Norbertus Gertrudis Lyceum een 
unieke “zeulband” in huis, bestaande uit een grote 
groep leerlingen en docenten. Rond carnaval 
treedt de band op op diverse basisscholen en in 
verzorgingshuizen. Daarnaast worden regelmatig 
(hoofd)prijzen behaald bij de jaarlijkse deelname 
aan de Roosendaalse carnavalsoptocht. In novem-
ber treedt de band tijdens de intocht van Sinter-
klaas en tijdens koopzondagen op als Pietenband.

De Gertrutten VanSlagBand is een gezamenlijke 
band van de Norbertus Gertrudis Lyceum en de 
Norbertus Gertrudis Mavo. 

Geprogrammeerde onderwijstijd en  
beleid t.a.v. lesuitval
De geprogrammeerde onderwijstijd bedraagt 
voor iedere onderwijssoort ongeveer 1000 klok-
uren per schooljaar. Voor het eindexamenjaar 
bedraagt de geprogrammeerde onderwijstijd 
ongeveer 700 klokuren. We voldoen aan de 
wettelijke eisen ten aanzien van de te realiseren 
onderwijstijd.

Onderwijstijd en beleid ten aanzien van lesuitval
Als school gaan leerlingen, hun ouders en docen-
ten een serieuze, langdurige en hopelijk ook ple-
zierige verbintenis aan. Daarbij hoort dat we van 
weerskanten ons best doen om er een succes van 
te maken. De school programmeert elk jaar vol-
doende onderwijstijd via les- en andere school-
activiteiten. Het overleg daarover en de verant-
woording van de gerealiseerde onderwijstijd zijn 
thema’s die worden voorgelegd aan de MR, de 
personeels- en de ouderraad. Bij het programme-
ren van onderwijstijd wordt een bepaald percen-
tage aan lesuitval ingecalculeerd, zodat er een 

chromebooks.sgtongerlo.nl
chromebooks.sgtongerlo.nl
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‘veilige’ marge is om te voldoen aan de wettelijke 
vereisten. Wanneer lessen uitvallen door ziekte 
van de docent, door scholing of door andere oor-
zaken, zullen we gepaste maatregelen nemen. Die 
kunnen bestaan uit een vervangende les of een 
roosteraanpassing. 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. 

Onderwijstijd in de brugklas 
Alle brugklasleerlingen hebben op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag een rooster tot 
14.20 of 15.20 en op woensdag tot 12.55 uur. 
De lessen beginnen elke dag om 8.30 uur. In de 
brugklas komt er voor de lessen die uitvallen door 
afwezigheid van een docent een andere docent in 
de klas behalve wanneer het uitval in het eerste 
dan wel laatste lesuur van de dag betreft. Dat 
geldt niet voor de lessen die volgens de planning 
in het jaarrooster uitvallen en voor de lyceum- en 
toetsweken. 

Wanneer lessen uitvallen geldt in alle klassen dat 
de docent opdrachten geeft aan de leerlingen, 
zodat de verloren onderwijstijd wel zinvol wordt 
ingevuld, met docentonafhankelijke onderwijs-
activiteiten.

Bij langdurige uitval (langer dan twee weken) 
wordt vervanging geregeld.

Toetsing en cijfergeving
Toetsen zijn op het Norbertus Gertrudis Lyceum 
een geïntegreerd onderdeel van het leerproces. 
In het algemeen geldt dat goede toetsing eraan 
bijdraagt dat leerlingen:
• onderwijs op maat krijgen (kijken hoe ver de 

leerling is en wat hij nog moet bijleren)
• regelmatig en goed leren/werken (duidelijk 

maken hoe de leerling de stof beter kan leren)
• worden gewaardeerd en gestimuleerd (een 

positieve reactie op de juiste inzet en houding 
geven)

• op het juiste niveau onderwijs volgen (Kunnen 
inschatten en voorspellen wat het niveau van 
de leerling is)

Een toets heeft dus verschillende functies. De 
functie van de toets heeft consequenties voor 
veel aspecten van de toets: de aard van de vraag-

stelling, de mate van dekking van de stof, de  
correctie, de scoring en de eventuele normering.

Om bovengenoemde redenen hebben we toetsen 
die de functie hebben van evaluatie: leerlingen  
laten zien hoe ver ze zijn op weg naar het leer-
doel en docenten en leerlingen bepalen op basis 
daarvan hoe de les of het leren verder gaat. Het 
is ook van belang dat de leerling naast product-
gerichte ook procesgerichte (gericht op deel-
producten of deelvaardigheden) feedback krijgt 
aan de hand van criteria die uiteraard in goed te 
begrijpen leerlingtaal verwoord zijn.

Daarnaast worden per vak natuurlijk ook toetsen 
afgenomen, waar de leerling een beoordeling 
krijgt die meetelt voor de overgangsnormen.

Overgangsregeling
Bevorderingsnormen onderbouw (leerjaar 1  
tot en met 3) Norbertus Gertrudis Lyceum 

Doorstroom van brugklas leerjaar 1 naar brug-
klas leerjaar 2 
Er is sprake van een tweejarige brugperiode.  
Dit betekent dat er geen cesuur is tussen leerjaar 
1 en 2: de leerling stroomt door. Aan het eind van 
leerjaar 1 voert de mentor met alle leerlingen en 
hun ouders een eindejaarsgesprek, waarbij het 
cijferrapport en de ontwikkelingsbeoordeling 
besproken worden.

Leerlingen uit brugklas 1 havo/vwo en 1 vwo  
kunnen op basis van de bevindingen van het  
eindejaarsgesprek kiezen voor 2 gymnasium.

Algemene bepalingen bij de bevordering 
De docentenvergadering onder voorzitterschap 
van de afdelingscoördinator beslist, met in acht-
neming van het leerlingenstatuut, het document 
Toetsing en cijfergeving, en de door rector vast-
gestelde bevorderingsnormen over de bevor-
dering van een leerling vanaf leerjaar 2 naar het 
volgend leerjaar van een opleiding.

Daar waar rapportcijfers in één decimaal ge-
noteerd staan, worden onderstaande bevorde-
ringsnormen toegepast als zouden deze cijfers 
rekenkundig zijn afgerond op hele getallen (tenzij 
anders is vermeld). Het laagste rapportcijfer dat 
een leerling kan krijgen is 3,0; het hoogste cijfer 
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dat een leerling kan krijgen is 10,0. Het afgeronde 
cijfer 5 (4,5 t/m 5,4) op het eindrapport levert één 
minpunt op, het afgeronde cijfer 4 (3,5 t/m 4,4) 
twee minpunten en het afgeronde cijfer 3 (3,0 t/m 
3,4) drie minpunten. De definitieve cijfers worden 
op de rapportvergadering vastgesteld. Alle vak-
ken, met uitzondering van onderzoekend leren 
(ozl) en verstevigen, verbreden, verdiepen (vvv), 
hebben een cijferbeoordeling en tellen gelijkwaar-
dig mee. Het rapportcijfer eind leerjaar 2 bestaat 
uit het doorlopend gemiddelde van de cijfers uit 
leerjaar 1 en leerjaar 2. Voor ozl, de vvv-lessen en 
het mentoraat wordt de ontwikkeling op het ge-
bied van de studie-kritische, sociale en onderzoe-
kende houding, doorzettingsvermogen en creati-
viteit gevolgd. De weerslag van deze ontwikkeling 
ontvouwt zicht in het competentieweb. 

Naast het cijferrapport is er een ontwikkelings-
beoordeling. Deze ontwikkelingsbeoordeling 
bestaat uit het competentieweb (zie hierboven) 
en de ontwikkelingsbeoordeling vanuit de vakken 
(met uitzondering van het VOP). De ontwikke-
lingsbeoordeling wordt betrokken bij de bevor-
dering en kan bepalend zijn indien de leerling op 
basis van het cijferrapport niet (zonder meer) 
bevorderd kan worden. 

Een leerling met een gediagnosticeerde algeme-
ne begaafdheid van boven de 130 wordt altijd 
besproken indien bevordering niet zonder meer 
mogelijk is. De beslissing van de docentenver-
gadering met betrekking tot de bevordering is 
bindend.

Bevordering van brugklas 2 havo/vwo naar  
3 havo

Bevordering van brugklas 2 vwo naar 3 vwo 

Bevordering van 2 gymnasium naar 3 gymnasium 
Een leerling wordt zonder meer bevorderd bij ≤2 
(2 of minder) minpunten. Op basis van de ontwik-
kelingsbeoordeling kan door de docentenverga-
dering een aanvullend advies worden gegeven.
Een leerling wordt besproken bij 3 minpunten.  
De leerling wordt bevorderd indien aan het vol-
gende is voldaan:
• Geen cijfer lager dan een 4
• Maximaal 1x5 bij de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde

• De ontwikkelingsbeoordeling leidt in de 
docen tenvergadering tot een positieve uit-
spraak 

Een leerling wordt niet bevorderd bij ≥4 minpun-
ten. Op basis van de ontwikkelingsbeoordeling 
wordt door de docentenvergadering een bindend 
advies gegeven waarbij bepaald wordt dat de leer-
ling ofwel doorstroomt van brugklas 2 havo/vwo 
naar mavo ofwel van brugklas 2 vwo naar havo. 

Bij uitzondering kan de docentenvergadering 
doublure van de leerling in leerjaar 2 toestaan. 
Bij een voorgenomen overstap van het 2 gymna-
sium naar 3 atheneum worden bij het eindrapport 
de afgeronde onvoldoende rapportcijfers voor de 
klassieke talen in totaliteit voor 1x5 meegerekend.

Bevordering van brugklas 2 havo/vwo naar 3 vwo 
Een leerling kan worden bevorderd van brugklas 
2 havo/vwo naar 3 vwo als aan het volgende is 
voldaan:
• Geen cijfer lager dan een 6
• Voor de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde wordt niet lager gescoord dan een 
7,5

• Het gemiddelde van alle vakken is 7,5
• De ontwikkelingsbeoordeling leidt in de do-

centenvergadering tot een positieve uitspraak 

Leerlingen waarbij de score voor de kernvakken 
tussen de 7,0 en 7,5 ligt en/of waarbij het gemid-
delde van alle vakken tussen de 7,0 en 7,5 ligt 
worden besproken. De docentenvergadering be-
slist over al dan niet bevorderen van 2 havo/vwo 
naar 3 vwo. De ontwikkelingsbeoordeling wordt 
betrokken bij deze beslissing en kan bepalend zijn 
indien de leerling op basis van het cijferrapport 
niet (zonder meer) bevorderd kan worden

Normen voor bevordering en doorstroom naar 
de Tweede Fase havo en vwo met ingang van 
schooljaar 2018-2019 voor het Norbertus Gertru-
dis Lyceum
Voor de klassen 3h, 3v, 5h en 5v en 6v van het 
Norbertuscollege gelden in 2018-2019 de huidige 
normen van het Norbertuscollege

Algemeen
a.  Bevordering en doorstroom geschieden op 

basis van onderstaande normen. Een leerling 
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die niet aan deze normen voldoet doubleert of 
stroomt niet door.

b.  Daar waar rapportcijfers in één decimaal ge-
noteerd staan, worden onderstaande bevorde-
ringsnormen toegepast als zouden deze cijfers 
rekenkundig zijn afgerond op hele getallen 
(tenzij anders vermeld).

c.  Het cijfer voor het vak rekenen telt niet mee 
voor de bevordering, telt niet mee in de be-
rekening van het gemiddelde cijfer, telt niet 
mee bij het totaal aantal onvoldoendes en telt 
ook niet mee in de compensatieregel. NB: het 
cijfer voor de rekentoets wordt wèl vermeld op 
cijferlijst bij het diploma.

d.  Een leerling met een gediagnosticeerde alge-
mene begaafdheid van boven de 130 wordt 
altijd besproken indien bevordering niet zon-
der meer mogelijk is. 

e.  De docentenvergadering kan bij de overgang/
doorstroom in bepaalde situaties besluiten af 
te wijken van de hier geformuleerde normen. 
Hierbij geldt het reglement rapportvergade-
ring.

f.  Bindend advies: De lerarenvergadering kan bij 
de overgang vanaf klas 3 een bindend advies 
geven met betrekking tot het al dan niet mo-
gen kiezen van (een) extra vak(ken) in het vrije 
deel van de Tweede Fase of het al dan niet blij-
ven volgen van het vak Engels-plus (dit laatste 
geldt alleen voor vwo-plusleerlingen vanuit het 
Norbertuscollege en de leerlingen die Engels 
Fast Lane volgens vanuit het Gertrudiscollege). 
De vergadering baseert zich bij dit advies op: 
1.  de behaalde resultaten voor het extra 

vak (indien van toepassing) of voor En-
gels-plus/ Engels First Lane

2.  het cijferbeeld van alle vakken die worden 
meegenomen naar het volgende leerjaar; 

3.  het perspectief op goede resultaten voor 
het extra vak of Cambridge Engels; 

4.  de motivatie en de studiehouding van de 
leerling om met minder contacturen (in het 
geval van een extra vak) of op een hoger 
niveau (in het geval van Engels-plus/ Engels 
First Lane) tot goede prestaties te komen. 
Bij een positief advies wordt het extra vak 
aan havo- en reguliere vwo-leerlingen toe-
gekend indien er getalsmatig plaats is voor 
deze leerlingen. Indien toegekend, wordt 
het extra vak of Cambridge Engels gevolgd 
voor een heel schooljaar. De resultaten tel-

len mee voor de overgang.
g.  Daar waar verwezen wordt naar de toelatings-

commissie bestaat deze uit de conrector, de 
afdelingscoördinator en de decaan. 

C Normen klas 3 » klas 4
C1. Bevordering 3 havo » 4 havo
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4
- voor de kernvakken Nederlands en Engels is 

niet lager dan 1 x 5 behaald
- indien wiskunde onvoldoende is, is keuze voor 

wiskundeB niet mogelijk
- voor de vakken die hij meeneemt van klas 3 

naar klas 4 wordt niet lager gescoord dan 1x4 
óf 2x5

- voor alle vakken niet meer dan drie onvoldoen-
des waarbij niet lager wordt gescoord dan 3x5 
óf 1x4 en 1x5

C2. Bevordering 3 atheneum » 4 atheneum
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4
- voor de kernvakken Nederlands en Engels is 

niet lager dan 1 x 5 behaald
- indien wiskunde onvoldoende is, is keuze voor 

wiskundeB niet mogelijk
- voor de vakken die hij meeneemt van klas 3 

naar klas 4 wordt niet lager gescoord dan 1x4 
óf 2x5 

- voor alle vakken niet meer dan drie onvoldoen-
des waarbij niet lager wordt gescoord dan 3x5 
óf 1x4 en 1x5 

C3. Bevordering 3 gymnasium » 4 gymnasium
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4
- voor de kernvakken Nederlands en Engels is 

niet lager dan 1 x 5 behaald
- indien wiskunde onvoldoende is, is keuze voor 

wiskundeB niet mogelijk
- voor de vakken die hij meeneemt van klas 3 

naar klas 4 wordt niet lager gescoord dan 1x4 
óf 2x5; 

- voor alle vakken niet meer dan drie onvoldoen-
des waarbij niet lager wordt gescoord dan 3x5 
óf 1x4 en 1x5
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C4. Bevordering van 3 gymnasium » 4 atheneum
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4
- voor de kernvakken Nederlands en Engels is 

niet lager dan 1 x 5 behaald
- indien wiskunde onvoldoende is, is keuze voor 

wiskundeB niet mogelijk
- voor de vakken die hij meeneemt van klas 3 

naar klas 4 wordt niet lager gescoord dan 1x4 
óf 2x5

- voor alle vakken niet meer dan drie onvoldoen-
des waarbij niet lager wordt gescoord dan 3x5 
óf 1x4 óf 1x5; onvoldoendes bij de klassieke 
talen tellen voor maximaal 1x5 mee

C5. Doorstroom 3 atheneum/gymnasium »  
4 havo 
Een leerling uit 3 vwo kan worden bevorderd 
naar 4 havo als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
- geen cijfer lager dan 4
- voor de kernvakken Nederlands en Engels is 

niet lager dan 1 x 5 behaald
- indien wiskunde onvoldoende is, is keuze voor 

wiskundeB niet mogelijk
- voor de vakken die hij meeneemt van klas 

3 vwo naar klas 4 havo wordt niet lager ge-
scoord dan 4x5 óf 2x5 en 1x4

- voor alle vakken wordt niet lager gescoord dan 
5x5 óf 3x5 en 1x4 óf 1x5 en 2x4; onvoldoendes 
bij de klassieke talen tellen voor maximaal 1x5 
mee

- positief advies van de docentenvergadering

D. Externe instroom vmbo-tgl » 4 havo
De leerling heeft in minimaal 7 vakken examen 
gedaan.
a. De leerling heeft examen gedaan in wiskunde 

of een tweede moderne vreemde taal. 
b. De leerling stelt in overleg met de decaan van 

de havo-afdeling het profiel vast.
c. Voor de zeven (of acht) gekozen examenvak-

ken (waaronder maatschappijleer) dient voor 
het schoolexamen minimaal een totaal van 47 
(bij zeven vakken) of 54 (bij acht vakken) pun-
ten behaald te zijn. Dit totaal is de som van de 
niet afgeronde gemiddelden. Na het Centraal 
Examen dient de som van de niet-afgeronde 
SE- en CE-cijfers minimaal 87 (bij zeven vak-
ken) of 101 (bij acht vakken) te zijn. In geval 

van 8 vakken kan door een vak (niet zijnde een 
kernvak) niet mee te rekenen, uitgegaan wor-
den van de regeling met 7 vakken.

d. voor Nederlands, Engels en wiskunde is niet 
lager dan 1x5 behaald 

e. Leerlingen die het vmbo-tgl in meer dan vier 
jaar doorlopen hebben, worden slechts toege-
laten als daarvoor voldoende termen aanwezig 
zijn. 

f. De toelatingscommissie beslist over toelating 
externe instroom. 

E. Normen in de Tweede Fase
Deze normen zijn afgeleid van de wettelijke 
slaag-/zakregeling voor de Tweede Fase.
Het combinatiecijfer op de havo wordt bepaald 
door het rekenkundig gemiddelde van levensbe-
schouwing, maatschappijleer, culturele kunstzin-
nige vorming en het profielwerkstuk. Het combi-
natiecijfer voor het vwo wordt bepaald door het 
rekenkundig gemiddelde van levensbeschouwing, 
maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming 
en het profielwerkstuk. 

Het cijfer voor het vak rekenen telt niet mee voor 
de bevordering, telt niet mee in de berekening 
van het gemiddelde cijfer, telt niet mee bij het to-
taal aantal onvoldoendes en ook niet in de com-
pensatieregel.

E1. Bevordering 4 havo » 5 havo
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4 en
- voor Nederlands, Engels en wiskunde is niet 

lager dan 1x5 behaald
- er is 1x5 behaald en de overige cijfers zijn mini-

maal 6 of
- er is 1x4 óf 1x4 en 1x5 óf 2x5 behaald en het 

gemiddelde van alle cijfers is minimaal 6,0 , en
- het vak lo heeft een letterbeoordeling en is 

voldoende of goed beoordeeld

n.b. de cijfers voor de vakken maatschappijleer, 
levensbeschouwing en ckv wegen als combina-
tiecijfer, dus als één cijfer, mee in bovenstaande 
voorwaarden. Profieluren en onderzoeksuren 
worden op 4 havo beschouwd als één vak: het 
gemiddelde van de cijfers voor beide onderdelen 
telt als één cijfer mee.
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E2. Bevordering 4 gymnasium » 5 gymnasium 
Bevordering 4 atheneum » 5 atheneum
Bevordering 5 gymnasium » 6 gymnasium
Bevordering 5 atheneum » 6 atheneum

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4 en
- voor Nederlands, Engels en wiskunde is niet 

lager dan 1x5 behaald 
- er is 1x5 behaald en de overige cijfers zijn mini-

maal 6 of
- er is 1x4 óf 1x4 en 1x5 óf 2x5 behaald voor 

de vakken die worden meegenomen en het 
gemiddelde van de cijfers voor die vakken is 
minimaal 6,0, en

- voor alle vakken wordt niet lager gescoord dan 
1x4 en 2x5 óf 3x5 en

- het vak lo heeft een letterbeoordeling en is 
voldoende of goed beoordeeld

n.b. de cijfers voor levensbeschouwing, maat-
schappijleer en ckv wegen als combinatiecijfer, 
dus als één cijfer, mee in bovenstaande voorwaar-
den. Profieluren en onderzoeksuren worden op 5 
vwo beschouwd als één vak: het gemiddelde van 
de cijfers voor beide onderdelen telt als één cijfer 
mee.

E3. Bevordering van 4/5 gymnasium »  
5/6 atheneum
 Een leerling wordt bevorderd als aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan:
- geen cijfer lager dan 4 en
- voor Nederlands, Engels en wiskunde is niet 

lager dan 1x5 behaald 
- er is 1x5 behaald en de overige cijfers zijn mini-

maal 6 of
- er is 1x4 óf 1x4 en 1x5 óf 2x5 behaald voor 

de vakken die worden meegenomen en het 
gemiddelde van de cijfers voor die vakken is 
minimaal 6,0 en

- voor alle vakken wordt niet lager gescoord dan 
1x4 en 2x5 óf 3x5, waarbij onvoldoendes bij de 
klassieke talen voor maximaal 1x5 meetellen, 
en

- het vak lo heeft een letterbeoordeling en is 
voldoende of goed beoordeeld 

n.b. de cijfers voor, lb en maatschappijleer  
wegen als combinatiecijfer, dus als één cijfer,  

mee in bovenstaande voorwaarden. Profieluren 
en onderzoeksuren worden op 5 vwo beschouwd 
als één vak: het gemiddelde van de cijfers voor 
beide onderdelen telt als één cijfer mee.

E. 4 Doorstroom 5 havo » 5 vwo 
Een leerling wordt toegelaten tot 5 vwo indien hij 
voor de vakken die meegenomen worden naar 5 
vwo op de cijferlijst behorend bij het havodiplo-
ma voldoet aan de volgende voorwaarden:
• het gemiddelde is 6,5 of hoger 
• maximaal 1x5
• de leerling heeft een 2e moderne vreemde taal 

(Frans of Duits)

Het combinatiecijfer wordt in deze berekening 
meegewogen. Een leerling uit het profiel c&m kan 
alleen doorstromen als hij op havo wiskunde in 
zijn pakket heeft gevolgd. Een leerling die door-
stroomt naar 5 vwo is vrijgesteld voor ckv , maat-
schappijleer en levensbeschouwing. De vrijgeko-
men studielast moet opnieuw ingevuld worden. 
De toelatingscommissie beslist over toelating 
externe instroom. 

E.5 Doorstroom van 4 vwo » 5 havo
Een leerling wordt toegelaten tot 5 havo indien hij 
een overgangsbewijs heeft voor 5 vwo. De docen-
tenvergadering brengt advies uit.
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Veiligheid 
Voor alle scholen die deel uit maken van OMO sg 
Tongerlo is een overkoepelend veiligheidsbeleid 
vastgesteld. 

Op de deelscholen van OMO sg Tongerlo gaan 
we uit van vertrouwen en respect in elkaar. Daar-
bij 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) daartoe logischerwijze aanwezig 
zijn. Er zijn voorwaarden verbonden aan het be-
treden van de terreinen. Zolang men zich aan de 
toegangs- en verblijfsvoorwaarden houdt, wordt 
men geacht met toestemming van de rechtheb-
bende 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 daardoor gegeven.

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 pes-
ten) 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 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 hierbij nood-
zakelijk 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 be-
wuste persoon of personen dan wel diens wette-
lijke 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 onregel-
matigheid 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 aange-
wezen medewerker van de ICT-afdeling en de di-
rectie van de school. In geval van geconstateerde 
overtredingen in het licht van de doelstelling en 
de vervolgacties daarvan kunnen andere mede-
werkers worden ingeschakeld.

DEEL V  DE ORGANISATIE  
VAN HET LYCEUM

https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/Schoolveiligheid_Tongerlo_beknopte_versie_definitief.pdf
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Kluisjes
Leerlingen hebben toegang tot een aan hen 
individueel toegewezen kluisje. Leerlingen heb-
ben alleen toegang tot het eigen kluisje en zijn 
volledige 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 controleren we enkele malen de kluis-
jes op de aanwezigheid van wapens of verdoven-
de middelen. Deze controle gebeurt onaangekon-
digd door tenminste twee medewerkers van de 
school, die daartoe opdracht hebben gekregen 
van de schoolleiding.

Monitoring (sociale) veiligheid
Om een duidelijk beeld te krijgen van de veilig-
heidsbeleving van leerlingen wordt jaarlijks door 
de afdeling kwaliteitszorg een onderzoek uitge-
voerd. Daarnaast is veiligheid een van de thema’s 
van de tevredenheidsmeting die de afdeling  
kwaliteitszorg elke twee jaar onder ouders en 
medewerkers uitvoeren. De resultaten hiervan 
gebruiken we om onze aanpak te evalueren en  
bij te stellen. 

Privacybeleid 
Op OMO sg Tongerlo wordt zorgvuldig omge-
gaan 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 gege-
vens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers 
en vorderingen). Bijzondere persoonsgegevens, 
zoals bijvoorbeeld medische informatie, worden 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begelei-
ding van een leerling. 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van di-
gitale 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 opgesla-
gen 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 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.

Bij verschillende activiteiten en evenementen bin-
nen en buiten de school worden foto’s en video 
opnamen gemaakt waarop leerlingen te zien zijn. 
Deze foto’s worden veelal op Facebook geplaatst, 
gebruikt voor onze website, onze nieuwsbrieven 
of voor eigen foldermateriaal. Uiteraard plaat-
sen 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 de ouders/verzorgers en leerlingen van 16 
jaar en ouder. Wordt deze toestemming niet ge-
geven dan zal de betreffende leerling niet op de 
klassenfoto gefotografeerd worden en gebruiken 
we geen  foto’s of videobeelden van hem en/of 
haar. Wanneer geen reactie wordt 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 te-
rugkomen op een eerder gegeven toestemming.

Voor alle scholen die deel uit maken van Ons  
Middelbaar Onderwijs is een overkoepelend  
privacyreglement vastgesteld. 

Verzuimbeleid 
Incidentele afwezigheid
Als een leerling ziek is, dan dient dit bij de school 
(via telefoonnummer 0165 792300) vóór aanvang 
van de lessen gemeld worden door de ouders. Bij 
terugkeer na de ziekte meldt de leerling zich met 
een betermeldbrief van de ouders bij de verzuim-
coördinator.

mailto:meldpuntprivacy%40sgtongerlo.nl?subject=
https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/Privacyreglement_OMO_-_2016.pdf
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Leerlingen die afwezig moeten zijn om andere 
redenen, bijvoorbeeld een doktersbezoek, moe-
ten dit melden bij de verzuimcoördinator door 
middel van afwezigheidsbriefje. Ouders melden 
hun kind telefonisch af voor de eerste les(sen). 
Als de afwezigheid al eerder bekend is, dan geven 
de ouders dat middels een brief of mail door aan 
de verzuimcoördinator. 

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 afdelingsdirecteur. Bij 
de beoordeling van verzoeken leeft de school de 
wet- en regelgeving na. 

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

Ouders kunnen extra verlof aanvragen wanneer er 
sprake is van:
• Erkende religieuze feestdagen.
• De onmogelijkheid om in de schoolvakanties 

met vakantie te gaan.
• Andere gewichtige omstandigheden.

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 tenmin-
ste twee weken tijdens de schoolvakanties op 
vakantie te gaan. Ouders die een dergelijk ver-
zoek willen doen kunnen dit schriftelijk indienen 
bij de conrector en hebben ook een schriftelijke 
verklaring van hun werkgever nodig. Toestem-
ming wordt voor eenmaal per schooljaar voor 
maximaal 10 dagen gegeven, op voorwaarde dat 
de vrije periode niet in de eerste of laatste twee 
lesweken van het schooljaar valt. 

De conrector overlegt eventueel met de leer-
plichtambtenaar 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 lyceumdirecteur. 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

Langdurige afwezigheid
Verzuim van onderwijs in niet wenselijk.  
Leerlingen die vaak afwezig zijn, missen onder-
wijs en daarmee kansen om zich te ontwikkelen. 
Voor leerlingen die vaker dan wettelijk is toege-
staan afwezig zijn, maken wij een melding bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. De leer-
plichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd 
schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijk-
heid de leerplichtwet te handhaven. 

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. 

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 het Nor-
bertus Gertrudis Lyceum. De jeugdarts en de 
leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg 
Advies Team van onze school.

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 uitno-

diging volgen voor een consult bij de jeugdarts 
van de GGD. 

www.rijksoverheid.nl
www.leerplicht.net
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• De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklach-
ten 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 be-
roepsgeheim. 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. 

In het geval van langdurige ziekte van de leerlin-
gen 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 ziektever-
zuim gaat de school in gesprek met ouders en zij 
laat zij zich zo nodig adviseren door de jeugdarts 
van de GGD West-Brabant.

Ouders met vragen of zorgen over het ziektever-
zuim van hun kind kunnen te allen tijde contact 
opnemen met de mentor, de afdelingscoördinator, 
de zorgcoördinator 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 afsprakenbureau 
Jeugd en Gezin. Telefoonnummer: 076–528 2486 
(lokaal tarief). 

Leerlingparticipatiebeleid 
Het Norbertus Gertrudis Lyceum vindt de inbreng 
van de leerlingen van groot belang. Allereerst 
gaat het om de inbreng van de leerling over zijn 
eigen leerproces. Daartoe hebben de mentoren 
gesprekken met de leerling en zijn of haar ouders.

Daarnaast denken leerlingen mee over het 
schoolbeleid in de leerlingenraad en over de 
nieuwbouw in de bouwraad. De leerlingenraad is 
lid van het LAKS en krijgt ondersteuning van het 
LAKS om goed te functioneren.

Samenwerkingsverband
OMO sg Tongerlo vormt samen met andere 
scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal en omstreken. De VO-scholen ne-

men gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 
alle leerlingen in het VO die de cognitieve ca-
paciteiten hebben om regulier VO te volgen. De 
doelstelling van het samenwerkingsverband is het 
ondersteunen en in staat stellen van de VO-scho-
len om hun onderwijsopdracht uit te voeren. De 
bovenschoolse zorg is daarvoor een belangrijk in-
strument, maar ook de gezamenlijke ontwikkeling 
van de expertise ten aan aanzien van de eerste en 
tweedelijns zorg draagt daaraan bij. Meer infor-
matie 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 be-
halen 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 beleidsdoe-
len door de college- en afdelingsdirecteuren en 
de stafmedewerkers. Ze biedt het management 
ondersteuning en voert een inhoudelijke dialoog 
met stafmedewerkers, college- en afdelingsdirec-
teuren om de schooleigen ambities te verhelderen 
en ze in samenhang te brengen met lange termijn 
ambities van OMO sg Tongerlo, OMO en de lande-
lijke kaders van inspectie en het ministerie.

In het proces van systematische kwaliteitszorg  
op OMO sg Tongerlo worden drie cycli onder-
scheiden:
• 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 so-
ciale veiligheid van personeel en schoolleiding.

• De jaarlijkse cycli die betrekking hebben op 
examenresultaten, leerling-resultaten in de 
onderbouw, prestaties van de leerling met be-
trekking 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 jaarlijkse terug.

www.swvroosvo.nl
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Burgerschap en sociale integratie
Oriëntatie Unescoschool: werken aan wereld-
burgerschap
Het Norbertus Gertrudis Lyceum is Oriëntatie 
Unescoschool. Het doel is om vanaf 2019-2020 
Unescoschool te zijn. Unseco heeft vier thema’s, 
te weten: wereldburgerschap, duurzaamheid,  
milieu en de vreedzame samenleving. De leerlin-
gen werken hieraan door middel van:
• De actualiteit heeft een vaste plaats in het 

aanbod. Maatschappelijk bewustzijn kan niet 
zonder de leerlingen structureel in aanraking 
te laten komen met de actualiteit. 

• Leerlingen participeren actief in de schoolse 
gemeenschap, Dat kan door:
- Zitting nemen in de leerlingenraad,  

werkgroepen
- Mede organiseren van feesten en sportdagen
- Deelnemen aan de bouwraad van de school

• Leerlingen komen in aanraking met de lokale 
gemeenschap.
- Aandacht voor lokale verkiezingen
- Kennismaken met andere culturen (bijvoor-

beeld een bezoek aan de moskee)
- Deelname aan plaatselijke evenementen als 

Colsensation en carnaval
• Leerlingen komen in aanraking met de nationa-

le gemeenschap.
- De democratische rechtstaat, landelijke ver-

kiezingen
- Gastsprekers over maatschappelijk relevan-

te onderwerpen
- Acties voor het goede doel

• Leerlingen komen in aanraking laten komen 
met de internationale gemeenschap.
- Buitenlandse reizen
- Uitwisseling met andere scholen in België 

en Duitsland en deelname aan MUN-project
- Excursies

De leerling krijgt de kans zich door de vakinhou-
den, de didactische werkvormen die regelmatig 
aanhaken bij de actualiteit, de buitenschoolse 
activiteiten, de individuele en groepsbegeleiding 
vanuit het mentoraat en de gedurende alle jaren 
geboden vakoverstijgende projecten te ontwik-
kelen tot een burger die de wereld om hem heen 
kent en begrijpt.

Rechten en plichten ouders, leerlingen en  
bestuur
Reglement bezwaar en beroep in leerlingen-
zaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingen-
zaken regelt de procedure rond de behandeling 
van bezwaar en beroep. Het gaat dan om be-
sluiten met betrekking tot examenzaken en de 
toelating, bevordering, schorsing en verwijdering 
van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimi-
datie, 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 perso-
neel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht 
wordt door de klachtencommissie pas in behan-
deling genomen als er op de school zelf geen 
bevredigende oplossing is gevonden.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een 
eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen 
bindend is voor alle scholen en voor alle bestuur-
lijke organen van de vereniging.

Het Leerlingenstatuut 
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave 
van goede voornemens, gewoonten en gebruiken 
die het onderlinge verkeer tussen alle betrokke-
nen vormgeven.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar 
Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middel-
baar Onderwijs regelt de samenstelling en be-
voegdheden 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 
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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 verhou-
ding tussen de rector/directeur en de overige 
leden van de schoolleiding en andere functiona-
rissen.

n.b. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanage-
mentstatuut 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.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter  
inzage bij de schooladministratie. U kunt deze 
ook downloaden van www.omo.nl (behalve het 
leerlingenstatuut en het schoolmanagement-
statuut van de school).

Inspraak en invloed op college
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak 
het voorgenomen beleid van OMO sg Tongerlo te 
toetsen op deugdelijkheid, consistentie en sa-
menhang. 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 vergade-
ringen van de MR zijn in principe openbaar

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. 

Op de colleges van OMO sg Tongerlo is de  
inspraak op drie niveaus geregeld: personeel, 
ouders en leerlingen.

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 (of ouderpanel) is de spreekbuis 
voor zaken die de ouders aangaan. Daarnaast is 
hij ook het adviesorgaan voor de collegedirecteur 
over zaken die betrekking hebben op het onder-
wijs, de leerlingbegeleiding en andere activiteiten 
voor leerlingen. De ouderraad is bereikbaar via 
de e-mail of postbus van de school. Wanneer 
telefonisch contact gewenst is, kan er naar school 
gebeld worden. De receptie zal dan een belnotitie 
sturen naar de ouderraad. 

Leerlingenraad of leerlingenpanel
De leerlingenraad (of leerlingenpanel) is actief bij 
allerlei activiteiten van de school. De leerlingen-
raad is ook het adviesorgaan voor de afdelings-
directeur of teamleider en bespreekt regelmatig 
met hem de thema’s uit de eigen leer- en leef-
wereld van de school die de raad als vertegen-
woordiger 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 afdelingsdirecteur of teamleider kan klank-
bordgroepen van ouders en van leerlingen in-
stellen. De klankbordgroepen bespreken met de 
afdelingsdirecteur of teamleider van de afdeling 
hun ervaringen en bevindingen over de uitvoering 
van het onderwijs.

mailto:meldpuntprivacy%40sgtongerlo.nl?subject=
www.omo.nl
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Ouderbijdrage 
Alle lesmateriaal is gratis. Voor schoolboeken 
hoeven leerlingen geen borg te betalen. Ouders 
zijn niet verplicht om te betalen voor het onder-
wijs of lidmaatschap van een oudervereniging. 

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. 

Voor zaken als atlassen, woordenboeken, laptops, 
gymkleding, gereedschap, werkkleding, rekenma-
chines, verbruiksmaterialen en proefwerkpapier 
mag wel een bijdrage worden gevraagd. Deze bij-
drage is altijd vrijwillig. Bovendien mogen ouders 
zelf kiezen bij welke leverancier zij deze aanvul-
lende materialen aanschaffen.

Financiële tegemoetkoming
Er zijn ouder(s) die hun kinderen niet mee laten 
doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, 
hobbyclub etc. De kosten voor school (bijvoor-
beeld voor schoolreizen, excursies of materialen) 
zijn voor sommige ouders niet op te brengen. In 
veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij 
de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of 
ondersteuningsregelingen.

In een aantal gemeenten is de Stichting Leergeld 
actief: www.leergeld.nl. Informeer bij uw gemeen-
te naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. 
Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoet-
koming u in aanmerking komt.

Beleid inzake sponsoring 
Het Convenant Scholen voor primair en voortge-
zet onderwijs en sponsoring bevat gedragsregels 
die de school als richtlijn gebruikt bij het sponsor-
beleid.

DEEL VI  GELDELIJKE BIJDRAGEN

www.leergeld.nl
https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/Convenant_Scholen_voor_primair_en_voortgezet_onderwijs_en_sponsoring_2015-2018.pdf
https://norbertusgertrudislyceum.nl/fileadmin/user_upload/Convenant_Scholen_voor_primair_en_voortgezet_onderwijs_en_sponsoring_2015-2018.pdf


42   |   SCHOOLGIDS 2018-2019



NORBERTUS GERTRUDIS LYCEUM   |   43

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 verzeke-
ring 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 aan-
sprakelijk 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 gym-
les 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. 

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 bijver-
zekeren. Voor andere of hogere vergoedingen 

aanvaardt de raad van bestuur geen aansprake-
lijkheid.

Annuleringskostenverzekering
De school heeft geen annuleringskostenverzeke-
ring. Wanneer u dit risico wilt verzekeren, advise-
ren wij u deze verzekering zelf af te sluiten me-
teen na het aanmelden voor de reis.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten 
gevolge van een ongeval gedurende schooltijden 
en evenementen in schoolverband. De verzeke-
ring 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 verze-
kering 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. 

DEEL VII  VERZEKERINGEN  




