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Beste groep achters en ouders,

Voor het tweede jaar op rij ontvangen we jullie voor onze open dagen online in plaats van in 
het echt. We weten dat jullie de échte indruk missen en gaan onze stinkende best doen jullie 
zoveel mogelijk te laten zien en meemaken en hopen dat jullie ons weten te vinden als je nog 
met vragen zit of als je behoefte hebt aan nóg meer informatie of indrukken. Ook buiten de 
open dagen van 28 en 29 januari zijn we er voor jullie. 

We? Wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn de drie scholen van Scholengroep Tongerlo: het Da Vinci 
College, de Norbertus Gertrudis Mavo en het Norbertus Gertrudis Lyceum. Wat je schooladvies 
ook wordt, één ding is zeker: je kunt je altijd aanmelden bij een Tongerlo-school. Daarom advi-
seren we je je goed te (laten) informeren over deze scholen en er ook eens binnen te stappen. 

Met deze brief informeren we jullie over onze open avond en dag op 28 en 29 januari. Houd 
vooral onze websites en sociale media (Facebook en Instagram) in de gaten en – als je dat nog 
niet gedaan hebt – download de Open Dag app van de scholen. Hier vind je alle informatie over 
ons programma, over wat er te zien is en waaraan je kunt meedoen. Zo weet je zeker dat je 
niets mist. 

Op vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari volg je alles via de website van de school. Niet 
vergeten daarheen te gaan he: op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur. Tot dan!

Een rondleiding mag weer
De nieuwste richtlijnen maken weer wat meer mogelijk. Wil je de scholen echt van binnen zien, 
dan mag dat weer een beetje. Maak na de open dagen met je ouder(s) een afspraak voor een 
rondleiding na schooltijd en we regelen dat voor jullie. Hoe dat moet, staat dan op de website. 

Open dag 2022Open dag 2022
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Het Da Vinci College  www.davincicollege.nl

De website leidt jou door de school. Ga naar de virtuele tour op de website, klik, lees, kijk en 
luister. Heb je vragen over het Da Vinci College of wil je gebeld worden? Vul een contactformu-
lier in en we bellen jou. 

Interactieve workshops
Er zijn op allebei de dagen 3 verschillende workshops. Je hoeft niet te kiezen want je kunt ze 
alle drie volgen. Jij meldt je aan en je krijgt van ons de link voor de live stream en je mag op het 
Da Vinci College materialen komen ophalen.  

De workshops zijn op de volgende momenten:

Vrijdag 28 januari:
1e workshopronde van 19:00 tot 19:30 uur  workshop techniek
2e workshopronde van 19:45 tot 20:15 uur workshop horeca en ondernemen
3e workshopronde van 20:30 tot 21:00 uur workshop zorg en welzijn

Zaterdag 29 januari:
1e workshopronde van 10:00 tot 10:30 uur workshop zorg en welzijn
2e workshopronde van 10:45 tot 11:15 uur workshop horeca en ondernemen
3e workshopronde van 11:30 tot 12:00 uur workshop techniek

Oh ja, dat aanmelden gaat via de website.

De Norbertus Gertrudis Mavo  www.ngmavo.nl

De mavo zit net in een spiksplinternieuw gebouw en dat hadden we je heel graag willen laten 
zien. Gelukkig hebben we op beide dagen vloggende leerlingen die je alle hoeken van het ge-
bouw laten zien. Niet helemaal in het echt, maar wat ze laten zien is echt. Jij laat ze weten wat 
jij graag zou willen zien en dan lopen ze daar naartoe. Bijvoorbeeld onze splinternieuwe gym-
zaal met klimwand, de trampoline die uit de muur kan komen of een van de vele andere moge-
lijkheden in de gymzaal. Je kunt hen een gerecht laten klaarmaken in WereldsEten? Ze tonen je 
alle mogelijkheden van het TechMavo-lokaal. Denk dan bijvoorbeeld aan een vorm 3D-printen 

http://www.davincicollege.nl
http://www.norbertusgertrudismavo.nl
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of laseren, met de drone vliegen, op de elektrische skelter rijden, VR-games spelen of naar een 
‘tropisch eiland op vakantie gaan’ via een greenscreen. Op www.ngmavo.nl/opendag kun je 
alvast een kijkje nemen. Klik maar.

Actieve workshops 
Wil je liever vanuit huis zelf mee doen? Dat kan. Kijk maar op www.ngmavo.nl/groep-8/
workshop Mail vóór maandag 24 januari naar kennismaken@ngmavo.nl aan welke workshops je 
wil meedoen. Je krijgt dan op woensdagmiddag 26 januari GRATIS een pakketje thuis geleverd 
met allerlei spullen en kun je tijdens de open dagen zelf aan de slag. 
 
Tijd voor een spelletje
Kun je niet wachten om nu al iets van je te laten horen of heb je tijdens het -open dagen week-
end- even tijd voor ontspanning nodig? Speel dan ons spel en maak kans op een schooltas naar 
keuze! www.ngmavo.nl/spel

Het Norbertus Gertrudis Lyceum  www.nglyceum.nl

Onze website laat je op beide dagen alles zien wat het Norbertus Gertrudis Lyceum zo bijzon-
der maakt. Klik op de gebouwen en de live sessies en kijk, luister en doe mee.  Er zijn lessen van 
docenten, je kunt zelf meedoen aan proefjes, mag vragen beantwoorden en moeilijke opdrach-
ten uitvoeren en je mag alles vragen wat je maar wil weten. 

Onze vloggende en vliegende reporters van Het Lyceum Draait Door– je kent ze nog van vo-
rig jaar – nemen je overal mee naar toe en beantwoorden al je vragen. Zij gaan zeker langs ons 
kunstlab, onze sportklas en de sterrenkundekoepel. Ook hebben we een panel van leerlingen en 
mentoren die jou alles kunnen vertellen over wat er na groep 8 met je gebeurt. Tot slot krijg je 
echt les. We lichten een tipje van de sluier op: we hebben lessen klassieke talen, Engels, Spaans, 
3D, bèta (natuurkunde, scheikunde en biologie), onderzoekend leren, programmeren. Ook heb-
ben een talkshow waarin leerlingen vertellen hoe het is en was om op het Norbertus Gertrudis 
te zitten. We eindigen met dé NGL-quiz. 

Meedoen?
Dat kan. Op de website en op de sociale media vermelden we wat je beide dagen nodig hebt 
voor de lessen, hoe je met de quiz meedoet en hoe je met leerlingen en mentoren kunt spreken.

We zien jullie op 28 en 29 januari. Tot dan!

Groetjes van het DVC, de NGM en het NGL
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