Vanaf 2017 - 2018 samen een nieuwe school!

Een 10 van
Het

Norbertus Gertrudis

Lyceum

Hoe leer je?
Leren. We moeten het allemaal. We doen het een leven
lang. Met veel plezier. Met vallen en opstaan. Met doorzetten. Met volhouden. Alleen of samen. Op school en
thuis. Overal en altijd.
Maar wat is leren eigenlijk? Daar hebben we op
Het Norbertus Gertrudis Lyceum een heel eigen
kijk op. We vinden namelijk dat leerlingen niet
alleen leren voor school, maar vooral voor het
leven. Zodat ze slimmer worden. Dat ze hun talen
spreken en weten waar Appelscha ligt. Maar ook:
dat ze weten hoe ze goed leren en vraagstukken
systematisch aanpakken. Dat ze zoveel mogelijk
leren over wat ze leuk vinden. Onderzoekend leren
noemen we dat. Op Het Norbertus Gertrudis Lyceum
leren leerlingen niet alleen de dingen die ze moeten
weten, maar ook de dingen die ze willen weten of die ze extra
nodig hebben: keuzevakken.
Een goede school laat ook zien wat al die vakken met elkaar te maken hebben. Kennis
van het ene vak kun je meenemen naar het andere vak. Vakoverstijgende vaardigheden en
projecten als computergebruik, presenteren en probleemoplossend denken nemen een
belangrijke plaats in. Goede docenten, lieve en betrokken mentoren, behulpzame conciërges
en deskundige ondersteuners zorgen ervoor dat de middelbareschooltijd van de leerlingen
op Het Norbertus Gertrudis Lyceum een succes wordt. Bij Het Norbertus Gertrudis Lyceum
krijgt uw kind de tijd en de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te worden wie
hij is. Om te beginnen in onze tweejarige brugklas.
We zijn blij dat u kiest voor Het Norbertus Gertrudis Lyceum, een nieuw concept van twee
scholen die al heel lang en diep geworteld zijn in Roosendaal . Het Norbertus Gertrudis
Lyceum: een nieuwe school van Norbertuscollege en Gertrudiscollege. Aan de Lyceumlaan.
Zo leer je!

Een goede start met groeikansen
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Na de basisschool verandert er veel voor u en uw zoon
of dochter. Met de keuze voor Het Norbertus
Gertrudis Lyceum zet u een belangrijke stap
op weg naar de toekomst. De juiste school
is niet alleen van belang voor de latere
studie- en beroepskeuze, maar ook (en
vooral) voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind:
een positief zelfbeeld, groot zelfvertrouwen en een
goede neus voor kansen en mogelijkheden ontwikkelen zich in de eerste jaren van de middelbare
school. Het Norbertus Gertrudis Lyceum draagt bij
aan die persoonlijke ontwikkeling met een tweejarige brugperiode en twee soorten brugklassen.
Het Norbertus Gertrudis Lyceum biedt onderwijs
op het juiste niveau met groeikansen. Leerlingen met een havo of havo/vwo- advies worden bij
elkaar geplaatst. Zo krijgen zij robuust onderwijs op
hun eigen niveau. Leerlingen die volgens hun basis-

school wellicht meer aan zouden kunnen (een havo/
vwo-advies), worden door hogere cijfers gestimuleerd
het beste uit zichzelf te halen en kunnen zo aan het
eind van het tweede jaar doorstromen naar een hoger
niveau. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Leerlingen met een vwo-advies of een vwo-plusadvies komen
ook bij elkaar. Hun uitdaging ligt in het vergroten van
typische vwo-kwaliteiten als zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en onderzoek.
De brugklas op Het Norbertus Gertrudis Lyceum duurt twee
jaar. Na het eerste jaar wordt een voorlopig advies gegeven.
Het definitieve advies volgt aan het eind van het tweede jaar. Elke
leerling krijgt dus volop tijd en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Het eerste en tweede brugjaar

Havo & havo/vwo-advies



Havo/vwo-eerste brugklas: alle keuzemogelijkheden







Havo/vwo - tweede
brugklas met
keuze klassieke
talen

Havo/vwo- tweede
brugklas

Vwo/vwoplustweede brugklas



Vwo/vwoplustweede brugklas
met keuze
klassieke talen

Vwo & vwoplus- advies



Vwo/vwoplus-eerste brugklas: alle keuzemogelijkheden







Havo/vwo - tweede
brugklas met
keuze klassieke
talen

Havo/vwo- tweede
brugklas

Vwo/vwoplustweede brugklas



Vwo/vwoplustweede brugklas
met keuze
klassieke talen

Meteen aan de slag met veel uitdaging
Zowel de havoleerlingen als de vwo-leerlingen krijgen vanaf de allereerste
schooldag een gevarieerd en uitdagend aanbod. Zo kunnen alle leerlingen bijvoorbeeld klassieke talen kiezen in de brugklas. Dus ook de havoleerlingen.
En de leerlingen die al vanaf de eerste klas weten dat ze gymnasium willen
kiezen, kunnen, net als op een categoraal gymnasium, meteen van start met
de klassieken.
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Het Norbertus Gertrudis Lyceum biedt drie opleidingen: havo, atheneum en gymnasium.
Een havodiploma geeft je toegang tot het HBO of klas 5 van het atheneum; een atheneumof gymnasiumdiploma biedt toegang tot de universiteit. Het verschil tussen beide zijn de

klassieke talen Latijn en Grieks. Leerlingen die in (één van) beide
vakken eindexamen doen, krijgen een gymnasiumdiploma.
Gymnasiumleerlingen zijn over het algemeen breed ontwikkeld
en hebben een duidelijke belangstelling voor geschiedenis en
talen. Je vijf of zes jaar kunnen verdiepen in taal en cultuur van
de grondleggers van onze westerse maatschappij is een voorrecht, dat echter ook studie en doorzetting vereist.

Schoolvakken worden samengebracht

3

Er is een groot aantal schoolvakken. Sommige zijn verplicht
tot het eindexamen: Nederlands, Engels en wiskunde.
Andere zijn verplicht in de onderbouw, maar keuzevak in
de bovenbouw: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
bijvoorbeeld. Weer andere vakken worden alleen in de bovenbouw gegeven: Spaans, wiskunde D en filosofie zijn daar
voorbeelden van.

Het complete vakkenaanbod op Het Norbertus Gertrudis Lyceum is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Spaans
Latijn & Grieks
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
M&O
Informatica
Wiskunde A,B,C & D
Natuurkunde

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Scheikunde
Biologie
Kunst:
Beeldende vorming
Tekenen/
Kunstgeschiedenis
Muziek
CKV
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Filosofie
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschappen

Schoolvakken komen pas echt tot leven in hun onderlinge samenhang. Kennis van het ene
vak overbrengen naar het andere vak maakt leren betekenisvoller en zinvoller. In elke taal
wordt literatuur geschreven, bij lichamelijke opvoeding kun je natuurkunde gebruiken en
ook een wiskundige zal zijn kennis toegankelijk moeten kunnen delen.
In vakoverstijgende projecten komen schoolvakken samen en is er gerichte aandacht voor
belangrijke zaken als digitale vaardigheden, samenwerken, creatief
denken, probleem oplossen, reflecteren en sociale en
communicatieve vaardigheden.

Onderzoekend leren: gereedschap voor het leven

4

Onderzoekend leren is op Het Norbertus Gertrudis Lyceum een basisvak
voor alle leerlingen. Aan de hand van een stappenplan leren alle leerlingen hoe ze systematisch een bepaalde leervraag of onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Dat stappenplan leren leerlingen geleidelijk en langs
een duidelijke structuur aan zodat het als het ware een tweede natuur
wordt. Daarmee krijgen ze gereedschap voor het leven: elke vraag is op een
dergelijke wijze te benaderen.
Maar leerlingen onderzoeken ook hun eigen leerproces. Onder begeleiding van de mentor
en na overleg met vakdocenten reflecteert uw zoon of dochter op wat al goed gaat en waar
leerpunten liggen. Op basis daarvan kan hij of zij in deze lessen verstevigen: extra begeleiding voor bijvoorbeeld Engels, of wiskunde. Maar verdiepen of verbreden, bijvoorbeeld door
eigen onderzoek te doen of verrijkingsopdrachten te maken, is ook mogelijk.

Ruimte voor individuele verdieping en verbreding
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•
•
•
•
•

Niet iedere leerling is hetzelfde. Gelukkig maar, vinden wij op Het Norbertus
Gertrudis Lyceum. De een is creatief, de ander een echte lezer en een derde wil van alles weten over thermodynamica of informatica. Op basis van
persoonlijke interesses en ontwikkelbehoeften kiest uw zoon of dochter een
keuzevak. Dat keuzevak wordt een heel jaar gevolgd. In de tweede
klas maakt elke leerling opnieuw een keuze voor een keuzevak.
En natuurlijk helpen we bij het maken van de juiste keuze.

We bieden de volgende keuzevakken:
sport
• De magie van wiskunde
kunstlab beeldend
• Het lyceum draait door:
kunstlab muziek
journalistiek en actualiteit
informatica
• bèta/natuurwetenschap
Klassieke talen

Cultuur staat hoog in het vaandel
Samenwerken en samen werken nemen een steeds belangrijkere plaats in in onze maatschappij. Goed samenwerken vereist creatieve denkers met inlevingsvermogen
en verbeelding. Veel aandacht voor kunst en cultuur stimuleert die vaardigheden. In en buiten de lessen is er veel tijd en aandacht voor de meest
verschillende culturele uitingen: van theaterbezoek tot dansles en van
kunstgeschiedenis tot creatief schrijven. Zo leert uw zoon
of dochter anders kijken en zich inleven in werelden die hem of haar tot dan toe onbekend
waren. Maar aandacht voor cultuur is ook
aandacht voor expressie: zelf schilderen,
tekenen, spelen of dansen werkt ook nog eens ontspannend en verdiepend.
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Aandacht voor kunst en cultuur leert je ook
veel over wie je bent, wat je vindt en waar je
vandaan komt. Je leeft je in in een tovenaarsleerling met nare stiefouders en
begrijpt hoe het voelt om achtergesteld te
zijn. Je loopt door de gangen, kijkt naar
alle kunst die daar hangt en weet wat je

graag zelf ook zou willen maken. Je begrijpt ineens
waarom carnaval in Roosendaal anders is dan elders.
Het maakt een completer mens van je.

Je staat er niet alleen voor!

7

Goede, uitdagende lessen zijn één ding,
goede zorg en begeleiding een ander. Op
de middelbare school komt er veel op uw
zoon of dochter af: leren studeren, de juiste
keuzes maken, doorzetten en hard werken, je
plek vinden in een nieuwe omgeving en tussen
nieuwe klasgenoten. En soms zijn er andere zaken
die aandacht behoeven: een leerprobleem, dyslexie, het loopt
thuis allemaal niet zo lekker. Leerlingen van Het Norbertus Gertrudis Lyceum staan
er niet alleen voor.
Zo is er de mentor: een docent met de speciale taak leerlingen van één klas te begeleiden.
Hij of zij begeleidt het proces van verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Daarnaast
helpt de mentor de leerling wegwijs te worden in de school en zich thuis te voelen in de klas
en op school. In de mentorlesuren leren leerlingen hoe ze de leerstof het best kunnen aanpakken en benaderen, hoe ze informatie het best kunnen verwerken, hoe ze kunnen plannen, samenvatten, zich voorbereiden op toetsen, welke leerstrategieën voor hen het beste
werken. Vanaf dag één is er aandacht voor waar uw kind na vijf of zes jaar uit wil komen.
Uiteraard hebben veel kinderen nog geen helder beeld van de toekomst, maar in de mentorles is er veel aandacht voor interesses, competenties, wat goed en nog niet zo goed gaat,
hoe leren verloopt en wanneer dat goed gaat en wanneer minder.
Vaardigheden als samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken worden systematisch aangepakt. Uw zoon of dochter ontwikkelt op deze manier in toenemende mate een
duidelijk beeld van zichzelf met bijhorend portfolio, dat hij of zij later dan weer kan gebruiken bij bijvoorbeeld decentrale selecties van vervolgopleidingen.
Sommige leerlingen hebben behoefte aan meer zorg en aandacht.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum heeft expertise op de volgende gebieden:
• Dyslexie
• OCD
• Dyscalculie
• Hoogbegaafdheid
• ADHD/ ADD
• Autisme
Elke leerling is uniek, elk probleem ook. Daarom levert Het Norbertus Gertrudis Lyceum in
voorkomende gevallen maatwerk. Zulk maatwerk kan bestaan uit:
-

groepsgewijze remediale activiteiten voor de talen en rekenen en wiskunde
trainingen voor leerlingen met sociaal-emotionele problematiek
faalangstreductietrainingen
counseling
individuele hulp
gebruikmaken van een ondersteu-		
ningsruimte waar leerlingen die 		
te veel prikkels hebben rust 		
kunnen nemen

		

Op het Het Norbertus Gertrudis Lyceum mag je excellent zijn!
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Al onze leerlingen, zowel op de havo als op het vwo, kunnen hun talenten volop ontwikkelen in de lessen onderzoekend leren, met Cambridge Engels of klassieke
talen vanaf klas 1 en een uitgebreid scala aan keuzevakken.

De school biedt ook daarnaast uitdaging te over:
•

Excellentieprogramma’s talen:
- DELE (Spaans)
- DELF (Frans)
- Goethe (Duits)
- Cambridge (Engels)

•
•
•
•

Econasium
Beta-excellent
Masterclasses aan de
universiteiten
Olympiadewedstrijden

Maar soms is het gewone niet goed genoeg. Sommige leerlingen zoeken meer verdieping en
verbreding dan in het reguliere onderwijs mogelijk is. Op Het Norbertus Gertrudis Lyceum
kunnen zij excellent zijn! Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een begaafdheidsprofielschool. Hoogbegaafde leerlingen op zowel havo als vwo krijgen de mogelijkheid een programma op maat te volgen, waarin sommige lessen worden
vervangen door extra verrijkingsopdrachten of waarin snellere routes naar
het diploma of een breder diploma mogelijk worden. Uw kind hoeft niet
jaren te wachten voor het zijn of haar excellentie kan bewijzen. Op Het
Norbertus Gertrudis Lyceum kan dat al vanaf de eerste dag.

Cambridge Engels geeft elke leerling een voorsprong
De Engelse taal krijgt een steeds dominantere positie in de
wereld. De kans dat uw zoon of dochter een Engelstalige studie gaat volgen is zeer groot. Veel Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn al
Engelstalig. Vakliteratuur is vaak in het Engels
geschreven. In het internationale zakenleven
is het de voertaal. In veel vakantielanden kun je
met Engels terecht. Kortom, Engels is het paspoort naar de wereld.
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Op Het Norbertus Gertrudis Lyceum krijgen alle leerlingen Engels
aangeboden op Cambridge-niveau. Het streven is dat alle leerlingen een
internationaal erkend certificaat behalen. Dat betekent dat er gewerkt wordt met
niveaugroepen: iedere leerling volgt Engels op een passend en voor hem of haar
uitdagend niveau. Dat is voor havo- en vwo-leerlingen een haalbaar doel.

Het zijn de mensen die het doen
U weet het waarschijnlijk nog wel van uw eigen middelbareschooltijd: het waren de docenten
die het verschil konden maken tussen een saai vak en een favoriet vak, tussen de
tijd uitzitten en gemotiveerd aan het werk gaan, tussen naar buiten staren of naar
het bord kijken. Die ene docent voor wie u een stapje harder liep, een treetje
hoger klom - u zou hem of haar nog wel eens willen spreken. Het blijkt telkens
weer. Hard werken en met plezier naar school gaan is een stuk eenvoudiger als
docenten je zien staan, als de afdelingscoördinator doet wat goed is voor jou is,
als de mentor er altijd is met goede raad.
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Sfeer en relatie kun je niet omschrijven, die moet je ervaren. U heeft de eerste stap gezet: u
heeft deze folder tot de laatste pagina gelezen. Blijkbaar hebben wij ons enthousiasme en
onze betrokkenheid bij de prestaties en het welbevinden van uw zoon of dochter duidelijk kunnen maken. Dit was slechts een amuse. We nodigen u graag uit voor een serieuze proeverij!

Het Norbertus Gertrudis Lyceum • Lyceumlaan 10 • 4702XG • Roosendaal • 0165-792300
www.norbertusgertrudislyceum.nl
•
info@norbertusgertrudislyceum.nl

