Nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Begin deze week hebt u een nieuwsbrief ontvangen waarin we hebben toegelicht wat de stand van zaken is van samengaan van het Norbertus en het Gertrudis in het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum. U hebt daar ook kunnen lezen dat we
in het nieuwe schooljaar 258 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee.
Ondertussen gaat natuurlijk het schoolleven met onze huidige leerlingen in volle vaart verder. Nog een week en dan beginnen we aan de meivakantie. Onze examenleerlingen mogen laten zien wat ze in al die jaren geleerd hebben. Gelukkig hebben
ze dit al in de schoolexamens laten zien en hebben we alle redenen om de examens met vertrouwen tegemoet te zien.
We hebben weer een paar actieve maanden achter de rug met onder andere creatieve en sportieve prestaties. Zo is Lisa van
Eeden voorleeskampioen geworden van Roosendaal en mocht ze deelnemen aan de provinciale wedstrijd in ’s Hertogenbosch.
Daar is ze als tweede geëindigd! Verder hadden we veel sporttoernooien, zoals het omo-jubileumvoetbaltoernooi en het schoolhockeytoernooi. Een jongensteam werd tweede in de finale, maar uiteraard was deelnemen belangrijker dan winnen. Met maar
liefst drie leerlingen die deelnemen aan de landelijke finale van de wiskunde olympiade, hebben we dit jaar erg goed gescoord. Dat
is redelijk uniek te noemen en dus iets waar we heel trots op zijn! Eveneens zijn we trots op de Econasiumtalenten van onze school.
Tot slot stonden de creatiefste leerlingen van het Norbertuscollege afgelopen dinsdag in het zonnetje tijdens de afsluitende vernissage van de muzische vakken. Hierover en nog meer leest u in deze nieuwsbrief.
Met de lente komen ook weer de mooie buitenactiviteiten. Gisteren was de laatste lesdag voor de examenleerlingen met het thema: boereNCamping. Daarmee werd de natuur letterlijk de school binnengehaald. Een grote pluim voor de leerlingen die deze dag
georganiseerd hebben. Volgende week zijn de culturele reizen, de kampen en de Engelandreizen voor de Plusleerlingen. Ze kijken
ernaar uit! En natuurlijk begint daarna de meivakantie waarin alle leerlingen zich kunnen opladen voor het laatste deel van het
schooljaar.
Ik wens u en uw kind een fijne vakantie toe!

Marieke van den Hurk,
Collegedirecteur Norbertuscollege
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Econasiumtalenten!

Op woensdag 8 februari hebben de Econasiumleerlingen uit vwo
5 van negentien middelbare scholen de centrale toets Statistiek
van de Tilburgse Universiteit gemaakt. De toets ging over elf
hoofdstukken die in twee semesters behandeld zijn.
Voor deze toets moet minimaal een 5,5 gehaald worden, wil de
leerling in aanmerking komen voor het Econasiumdiploma.
Het Norbertuscollege behoort tot de top van de deelnemende
scholen. Het laagste cijfer was een 7,1 en de gemiddelde score
was een 8,6.
Coen Hoogeveen spant de kroon met een 9,8. Amber van Ginneken haalde een 9,6; Lisanne Edixhoven en Diede Verkaik scoorden met een 9,1 ook zeer hoog.
Op 3 juli worden de eerste Econasiumdiploma’s aan de vwo 6
leerlingen uitgereikt. Dit gebeurt met een feestelijke bijeenkomst
op de Tilburgse Universiteit. We feliciteren onze Econasiumkanjers van harte met dit schitterende resultaat!

Wiskundebollebozen op stoom

Afgelopen maand werd de jaarlijkse wiskunde olympiade gehouden in tal van middelbare scholen, verspreid over het hele land.
Meer dan 10.000 wiskunde talenten deden mee.
Voor deze opgaven is naast wiskundige kennis vooral creativiteit en doorzettingsvermogen vereist: eigenschappen die in de
toekomst voor deze generatie scholieren steeds belangrijker
worden. Zie het kader hiernaast voor een pittige logica opgave
van dit jaar.
Het Norbertuscollege scoorde uitzonderlijk goed.
Bij de categorie meisjes liet het Norbertus ruim 250 scholen
achter zich, en pakten we de vierde plaats. In de categorie onderbouw ging het nóg beter: het Norbertus behaalde een derde
plaats! Naast de uitstekende schoolprestatie hadden we dit jaar
ook veel individuele topprestaties: maar liefst 25 leerlingen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde.
Op 17 maart vertrok de whizz-bus met toptalenten naar de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar een plaats in de finale
te verdienen was. We hebben ook de resultaten van deze tweede

ronde inmiddels binnen: in totaal 3 leerlingen gaan door naar de
landelijke finale. Daar komen de beste 120 leerlingen van heel
Nederland van alle middelbare scholen, dus van in totaal zo’n 1
miljoen leerlingen!
Deze whizzkids zijn: Marijn Adriaanse uit 3 vwo (die wiskunde
volgt op 6 vwo niveau!), Lieve Nijland en Fleur van den Boogerd
uit 5 vwo. De finale is in september, we houden u op de hoogte!
Wiskunde – en informatica - worden in onze wereld steeds
belangrijker: onze school is blij hier een steentje aan te kunnen
bijdragen.

In een misdaaonderzoek zijn vijf verdachten opgepakt.
Ze doen allemaal één uitspraak:

Eva: “Wij zijn allemaal onschuldig.”
Fatima: “Precies één van ons is onschuldig.”
Kees: “Precies één van ons is schuldig.”
Manon: “Minstens twee van ons zijn onschuldig.”
Mustafa: “Minstens twee van ons zijn schuldig.”
Het blijkt dat de schuldigen liegen en de onschuldigen
de waarheid spreken. Hoeveel schuldigen zijn er onder
deze vijf verdachten?
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Voorleeswedstrijd

Ook dit jaar vond op onze school de voorleeswedstrijd plaats. De
beste voorlezers van de brugklas namen het tegen elkaar op in
een zinderende finale in de collegezaal. De jury had het moeilijk,
maar koos uiteindelijk twee winnaars: Lisa en Roan.
Dat de jury een vooruitziende blik had, bleek uit het feit dat deze
twee het ook bijzonder goed deden in de regionale voorleesronde op vrijdag 24 maart. Uit de 14 beste voorlezers van scholen
als het JTC, het Gertrudis College en Marklandcollege won onze
Lisa! Hieronder een impressie van twee leerlingen.

Door: Lieke van Hooijdonk, HV1E
Onze docent Nederlands vertelde tijdens de les over de voorleeswedstrijd. Ik had op de basisschool ook al eens meegedaan, dus
leek het mij leuk om mee te doen.
De lessenserie begon met het bekijken en lezen van een aantal
boeken uit de lijst van de jonge jury. Daarvan moest je een boek
kiezen om voor te lezen. Ik koos het boek ‘Olé!’ We lazen eerst
voor in ons groepje. Daar kwam een winnaar uit. In mijn groepje
was ik dat.
De volgende les lazen we in de klas voor. Die winnaar mocht naar
de dag van de jonge jury. In mijn klas won ik. Op een vrijdag gingen we naar de collegezaal. Daar moesten de klassenwinnaars
voor andere brugklassen lezen. Ik vond iedereen erg goed. Nadat
iedereen had voorgelezen ging de jury even weg om te overleggen
wie had gewonnen. Toen ze terug waren, maakten ze de winnaar
bekend. Ik had niet gewonnen, maar een andere jongen genaamd
Roan. Hij had een heel goed boek. Hij kreeg een beker en wij een
zakje chips als medaille. Ik vond het echt heel leuk om mee te
doen en hoop dat onze school wint in de voorleeswedstrijd!

Door: Mirthe van Ballegooijen, V1H
De voorleeswedstrijd vond plaats op vrijdag 17 maart in de collegezaal. Toen iedereen zat werd eerst de jury voorgesteld, en toen
kon het voorlezen beginnen! De voorlezers waren stuk voor stuk
erg goed en kregen dan ook positief commentaar van de jury. Er
waren twee brugklasrondes. In mijn ronde deden Lieke uit HV1E,
Roan uit V1F, Silke uit V1G en Wisse uit V1H mee.
Toen ging de jury in overleg, het was erg spannend. De meningen
waren verdeeld, dit bleek ook in de zaal. Uiteindelijk won Roan,
hij kreeg een beker en de mocht het NC vertegenwoordigen in de
volgende ronde.

Het profielwerkstuk

Feminisme: was het positief of negatief voor de geschiedenis
van Nederland? Wat is de invloed van de opvoeding, social media
en vrienden op het aantal uren sport in de week van jongeren?
Hoe kan de ‘drag’ van een
raceauto verminderd worden
zonder de ‘downforce’ aan te
tasten? Welke effecten heeft
globalisering op Roosendaal?
– zo maar wat eerste ideeën
van leerlingen uit 4 havo en 5
vwo voor hun profielwerkstuk.
Er moet nog een hoop gebeuren. Dat is duidelijk.
Het profielwerkstuk is een
verplicht onderdeel van het eindexamen en niet het meest
onaantrekkelijke, zou ik zeggen. Vijf, zes of zeven jaar heb je als
leerling kennis tot je genomen, boeken gelezen, aantekeningen
gemaakt, kennis gereproduceerd bij toetsen – maar slechts
zelden heb je kunnen werken aan wat je echt interesseert. Nu
wel. Wat is de beste manier om te leren voor de leerling op de
middelbare school: auditief of visueel? Is communisme, wanneer
precies uitgevoerd via het concept, de ideale bestuursvorm? Kan
voedsel zo bewerkt worden dat iemand die er een allergie voor
heeft het kan eten zonder allergische reactie?
Als het goed is, heeft iedere leerling inmiddels een onderwerp
gekozen en een begeleider gevonden. Leerlingen uit 5 vwo (die
niet op reis gaan) nemen binnenkort deel aan de week van het
onderzoek. Voor 4 havo wordt in mei een onderzoeksmiddag
georganiseerd. Op 16 juni moet er een gedegen onderzoeksplan
liggen, met hoofd- en deelvragen, een opzet voor een praktisch
onderzoek en een bronnenstudie. En vooral: met een planning,
want voor kerst moet de zaak afgerond zijn.
Kan de concentratieboog van jongvolwassenen met ADHD vergroot worden door het prikkelen van het reukvermogen, vragen
twee leerlingen zich af. Ik hoop het, want van die concentratieboog hangt veel af de komende maanden. En niet alleen voor
ADHD’ers.
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Goed (op)gevoed het examen in

Na een kort schooljaar van zeven maanden vol toetsen, praktische opdrachten, practica en een PWS, staat nu dan eindelijk het
eindexamen voor de deur. De druk van de omgeving is enorm,
want iedereen weet dat je examen gaat doen. Ouders weten zich
geen raad met hun goede bedoelingen: “heb je geen huiswerk?”
of“ moet je niet studeren?”. Thuis hangt de planning voor het CE
prominent op de deur van de koelkast, alle weekenden zijn vrij
gehouden, de bijbaan is voorlopig afgezegd en oma zal elke dag
een kaarsje aansteken.
Wat helpt?
Spiegelneuronen!
Spiegelneuronen zijn cellen die we allemaal hebben en waarmee
we onbewust prikkels kunnen uitzenden. Je spiegelt als het ware
jouw energie naar een ander. Als je positieve energie uitzendt,
wordt die ook zo door de examenkandidaat ontvangen. Op dezelfde manier wordt ook stress overgebracht. Zorg ervoor dat je
als ouder ontspannen en gemotiveerd bent en blijft. Liefde, dat is
bewezen, is goed voor het geheugen.
Heb vertrouwen!
Na vijf of zes jaar weten onze leerlingen echt wel hoe het er aan
toe gaat op school. Zeg niet: “nou heb ik dat al tien keer gevraagd” of “toen ik zo oud was als jij…”, maar vraag “hoe zou jij
dat doen?”. Neem de tijd voor elkaar en ga samen naar buiten.
Deel rituelen; kijk bijvoorbeeld samen naar een Duitse film met
Duitse ondertiteling de avond voor het examen.
Zinvol leren is duurzaam!
Van fouten maken en verrassingen leer je meer dan van kant en
klare oplossingen. Je leert over het algemeen weinig van de fouten van een ander. Je moet ze dus zelf leren maken, ervaren en
oplossen. Voorkom stampwerk tot in de nachtelijke uurtjes, maar
ten van een ander. Je moet ze dus zelf leren maken, ervaren
en oplossen. Voorkom stampwerk tot in de nachtelijke uurtjes,
maaractiveer je brein door creatief op zoek te gaan naar praktische toepassingen in de omgeving.
Lekker eten!
Eet lekker en gezond. Vaders en moeders kunnen zich in de
examentijd volop uitleven achter het fornuis. Kook uitgebreid,
gezond en lekker. Maak van het moment aan tafel de gelegenheid
om ervaringen te delen terwijl de telefoon nergens te bekennen
is. Bereid ijzer- en magnesiumrijk voedsel (brain food) en zet
een stukje zeer pure chocolade en een klein flesje water klaar

om mee naar het examen te nemen. En blijf ademen, sporten,
bewegen en ontspannen!
10 mei start het examen en 14 juni komt de uitslag…
Iedereen wordt gebeld.

Gebruik je phone SMART! Thema-avond voor ouders en leer-

lingen van klas 1 t/m 3 op 17 mei.
78,8 procent van de Nederlanders gaat online via een smartphone. Als je op een doorsnee dag door de school loopt zie je
niets anders dan scholieren die met hun mobieltje bezig zijn, en
docenten?
Het gebruik van een smartphone door jongeren wordt vaak
gezien als asociaal gedrag, er is geen persoonlijk contact meer.
Maar communiceren wij nu niet meer dan ooit met (oude) vrienden, waarbij tijd en plaats geen
beperkende factoren meer zijn?
En zijn het alleen de jongeren
die veelvuldig aan het “appen”
zijn of kunnen ook de opvoeders
het niet nalaten om toch nog
even dat bericht te “liken”?
Maar gebruik van de smartphone op school kan toch echt niet!
Onze kinderen zijn te snel afgeleid, kunnen zich minder goed
concentreren en letten niet goed
op in de les. Dit gaat ten koste
van de leerprestaties.
Dit terwijl wij onze kinderen opvoeden en klaarstomen voor de
toekomst, een toekomst zonder smartphones? De koers van ons
onderwijs heeft als doelstelling; Je wordt mediawijs. Dat wil zeggen dat je leert hoe je digitale technologie slim en verantwoord
gebruikt. Dus laten wij het vooral hebben over hoe je je phone
SMART kunt gebruiken!
Discussieer mee en laat je ideeën horen tijdens de speciale thema-avond, gepresenteerd door Gert van ’t Hof (presentator NOS
Studio Sport), voor onderbouw leerlingen EN ouders op woensdag 17 mei!
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Examenpresentatie doorslaand succes!
Op dinsdag 11 april was het weer tijd voor de jaarlijks terugkerende examenpresentatie van de vakken muziek en tekenen.
Met gezonde spanning werd door de examenleerlingen reikhalzend uitgekeken naar dit moment, waarop zij het praktische
gedeelte van het examenjaar en daarmee hun carrière op het
Norbertus af zouden sluiten.
Tijdens deze muzische avond werden de oren en ogen van de ouders van onze creatiefste Norbertanen en andere belangstellenden, gestreeld door de verrichtingen van de jongens en meisjes
die kozen voor de vakken die de wereld klank en kleur geven. De
opkomst was hoog en de kantine, waar deze vernissage plaatsvond, was goed gevuld met enthousiast publiek.
De avond begon met het eerste deel van het slotconcert van de
muziekafdeling, uitgevoerd door leerlingen van havo 4. Deze werd
afgewisseld met korte presentaties waarin de examenleerlingen

tekenen hun eindwerk toelichtte aan het publiek. Het trillen van
hun strakgespannen zenuwen was tot buiten de school te horen, maar dat weerhield hen er niet van hun creatieve uiting met
passie over het voetlicht te brengen. Tijdens de pauze bracht het
publiek een bezoek aan de beeldende expositie met het eindexamenwerk van onze havo en vwo leerlingen. Voor het eerst
toonden ook onze havo 4 leerlingen hier hun expressieve kunnen
aan de gasten. Tot slot was het de beurt aan de muzikale talenten
van de examenklas muziek. Zij verzorgden met een spetterend
optreden het tweede en afsluitende deel van de avond, dat rond
de klok van negen uitdoofde in een daverend applaus!
Nu wordt het tijd voor de leerlingen om zich op te gaan maken
voor het minstens even spannende theoretische deel van de
afsluiting van het vak, het centrale schriftelijke examen. Daar
wensen we ze heel veel succes bij en hebben het volste vertrouwen in een goede afloop!

Zoë van Dijke, V6

Evy Korsmit, H4

Dagelijks op de hoogte blijven? Via onze website, Facebook en of Twitter
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Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek

Gezinsrelaties na Scheiding

Doel van het onderzoek
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders
mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar
omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie
kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
Doelgroep
We zijn daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn
gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer kinderen zijn tussen de 8-16 jaar. Ervaring
met eerder onderzoek leert ons dat kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit
soort onderzoek. Het liefst zien we beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee
wil doen. Als beide ouders meedoen dan hoeven zij niets samen te doen, er worden aparte
afspraken gemaakt. Ook hoeven ouders en kinderen niet naar de Universiteit Utrecht te komen.
Onderzoeksopzet
Om verandering te kunnen onderzoeken zijn er 3 metingen: kort nadat ouders apart wonen, één
jaar later en nog één jaar later. Voor elke meting krijgen kinderen €10,- en aan het eind worden 3
geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot. Tijdens het onderzoek vullen ouder(s) en kind(eren)
afzonderlijk een vragenlijst in. Ook filmen we ouder en kind tijdens een gezamenlijk taakje in
gespreksvorm. Tot slot houden kinderen elk halfjaar, 2 weken een paar vragen bij in onze App.
Helpt u ons mee…
…meer zicht te krijgen op hoe gezinnen zich aanpassen na een scheiding, zodat we kinderen én
ouders beter kunnen helpen tijdens deze vaak lastige periode? Of kent u iemand anders in deze
situatie die mogelijk mee zou willen doen? Kijk op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl
voor meer informatie, onze contactgegevens en een online aanmeldformulier! U kunt ook direct
mailen naar gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl
***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens
blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***

