
betreft: namen lyceum en mavo 
 
Roosendaal, 9 januari 2017 
 
 
Geachte ouders, 
  
Zoals u weet, hebben we in het afgelopen half jaar hard gewerkt  aan het bundelen van de expertise 
van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege -deelscholen van OMO sg Tongerlo in Roosendaal.  
We starten in augustus 2017 immers  met een gezamenlijke brugklas voor leerlingen met een 
gymnasium-, atheneum- en havo advies. En wij profileren de brugklassen mavo/havo en mavo in een 
onderscheiden mavo.  
 
Bij de keuze voor de namen zijn diverse partijen geconsulteerd, onder wie de directies van beide 
scholen, de medezeggenschapsraad en een werkgroep vanuit beide scholen met ouders, leerlingen 
en docenten. U als ouders en leerlingen en ook de medewerkers konden aan het einde van vorig 
kalenderjaar suggesties aanleveren.  Inmiddels kunnen we namens de raad van bestuur de namen 
aan u bekend maken. 
 
Het lyceum krijgt de naam Norbertus Gertrudis Lyceum en het mavo draagt de naam Norbertus 
Gertrudis  Mavo.  
 
De raad van bestuur van OMO heeft bij het besluit over de naamgeving een aantal overwegingen 
meegenomen. Belangrijk uitgangspunt was de verbinding met het rijke onderwijsverleden; het gaat 
immers niet om geheel nieuwe scholen. Weerklank van de namen bij de samenleving is nodig, zeker 
gezien het feit dat de beide namen al generaties lang meegaan en staan voor hoogwaardig 
onderwijskwaliteit.  
 
De raad van bestuur heeft daarnaast de wens om de samenwerking tussen beide scholen te 
benadrukken en daarom is uiteindelijk gekozen voor het koppelen van beide bestaande namen tot 
Norbertus Gertrudis Mavo en Norbertus Gertrudis Lyceum. 
 
De toevoegingen ‘mavo’ een ‘lyceum’ zijn bovendien gekozen om heel duidelijk te maken wat het 
opleidingsaanbod is, en dat er sprake is van een gezamenlijke visie op beide scholen, met onder 
andere een duidelijke doorlopende leerlijn mavo / havo / vwo.   
 
De bouwplannen voor de mavo starten nu in januari en we hopen dat de voorbereidingen rond zijn 
aan het einde van dit kalenderjaar. Dan kan er in volgend jaar  gebouwd worden. Om die reden 
hebben we besloten dat de brugklas mavo start op  Bovendonk 115 en dat ook de huidige brugklas 
volgend jaar als  tweede klas mavo op Bovendonk blijft.  
 
 
met vriendelijke groeten  
mevrouw Marijke  Broodbakker 
rector OMO sg Tongerlo 
-------- 
 
 


