
jij verdient het!

Leren door te doen

Wij zijn een open christelijke school, 

waar iedereen zichzelf mag zijn.

Samen zorgen we voor een goede 

voorbereiding op het middelbaar 

beroepsonderwijs. 

In ons moderne gebouw bieden we 

jou een wereldplek!

Onze school in het kort 

Bij ons:

• volg je vmbo –bb, -kb of tl

•  zitten ongeveer 225 leerlingen,

•  kennen leerlingen en docenten

 elkaar,

•  staat respect en veiligheid centraal,

•  zit je in een modern, kleinschalig

 gebouw met ruime, moderne

 praktijklokalen, keukens en sport-

velden

•  en is er altijd wat leuks te beleven!

CSG Kluiverboom

Kluiverboom 1

9732 KZ Groningen

T  050 571 01 95 

W  www.csgkluiverboom.nl

E info@csgkluiverboom.nl

 @csgkluiverboom

f CSG Kluiverboom

Wil je meer 
weten?

Kijk op www.csgkluiverboom.nl 

en bezoek onze open dagen.

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) gaat uit van de Stichting  

Christelijk Onderwijs Groningen. De CSG biedt christelijk voortgezet onderwijs op  

zes vestigingen in Groningen, Hoogezand en Winsum. Dit zijn de CSG Augustinus,  

CSG Kluiverboom, CSG Rehoboth, CSG Selion, CSG Wessel Gansfort en CSG Winsum. 
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Over onze school
Samen leven, samen leren, samen vieren

Eén gebouw, drie scholen

Aan de Kluiverboom in Groningen staat een 

modern schoolgebouw met drie scholen erin. 

Het H.N. Werkman College (vmbo), het  

Heyerdahl College (praktijkonderwijs en onze 

school: CSG Kluiverboom. Met ongeveer 

225 leerlingen is de sfeer gericht op leren. 

Samen zorgen we voor de beste voorbereiding 

op je vervolgstudie en de toekomst in onze 

maatschappij. Bij ons op school word je 

gezien en gehoord, je doet ertoe!

Christelijk

Wij zijn een christelijke school, waar ieder-

een zichzelf mag zijn. Dat we een christelijke 

school zijn merk je vooral aan hoe we met 

elkaar omgaan. We hebben een kerst- en 

paasviering. Bij ons gaat het om respect 

en verantwoordelijkheid voor elkaar en de 

veilige leeromgeving. Onze school is niet

alleen een leeromgeving maar ook een 

leefomgeving. Samen zorgen we voor de 

beste voorbereiding op je vervolgstudie en 

je toekomst in onze maatschappij.

Ons gebouw

In ons moderne gebouw hebben we praktijk- 

lokalen met de nieuwste technieken en 

faciliteiten. In goed uitgeruste keukens leer 

je koken, in de kapsalon doen we haar- en 

uiterlijke verzorging en in de werkplaats kun 

je sleutelen aan bijvoorbeeld auto’s, leer je 

lassen, metaal bewerken en metaal- en

elektrotechniek.

Ons onderwijs

Op onze school kun je binnen het vmbo de 

volgende leerwegen kiezen:

• vmbo tl (wij starten vanaf dit schooljaar  

 met leerjaar 1)

• vmbo kaderberoepsgericht

• vmbo basisberoepsgericht

Voor alle leerwegen geldt dat er leerlingen 

zijn die lichte ondersteuning nodig hebben 

bij bijvoorbeeld leerachterstanden 

(OPP leerrendementen).

De onderbouw

In de onderbouw worden leerlingen afhanke- 

lijk van de leerachterstanden en onder- 

steuningsbehoefte ingedeeld in een groep. 

Bij het derde rapport in de tweede klas wordt 

een advies gegeven voor een leerweg in de 

bovenbouw. Wij nemen jaarlijks de Cito-vo 

toets af om zicht te hebben op de kwaliteit 

van ons onderwijs. Door de uitslag van de 

toets krijgen wij goed zicht op het niveau 

van onze leerlingen. Hierdoor is het voor ons 

mogelijk te beoordelen

• of onze leerlingen op het juiste niveau  

 onderwijs volgen en 

• of het aanbod van onze lessen aansluit  

 op dit niveau. 

De bovenbouw

In de bovenbouw volgen de leerlingen, 

naast de kernvakken (Nederlands, Engels en 

wiskunde), een beroepsgericht programma. 

In leerjaar 3 worden de volgenden profielen 

aangeboden: 

• Zorg en Welzijn (Z&W),

• Mobiliteit en Transport (MOBT) en 

• Produceren Installeren en Energie (PIE)

Binnen deze profielen wordt nauw samen-

gewerkt met het mbo om onze leerlingen

goed voor te bereiden op de vervolg- 

opleiding.

ICT

Bij modern onderwijs horen computers, 

internet en ICT (informatie- en communi-

catietechnologie). We hebben meerdere 

computerlokalen en in alle lokalen wordt 

gewerkt met digitale schoolborden. 

Ook maak je gebruik van een digitale 

leeromgeving. Verder maak je tijdens ver-

schillende vakken gebruik van ICT en is er op 

school draadloos internet.

Activiteiten

• paasviering, kerstviering en kerstmusical

• Sinterklaasviering

• excursies en sportdagen

• klassenuitjes

• Valentijn (per klas worden er door de  

 leerlingen en de mentor twee Valentijns- 

 leerlingen gekozen, omdat ze een groot  

 compliment verdienen)

• projecten voor een goed doel

• gastlessen

• projectdagen onderbouw 

Begeleiding

Je hebt te maken met verschillende docenten. 

Er is één docent die speciaal voor jou en je 

klas is. Dat is je mentor. Hij/zij volgt je ontwik-

kelingen en bespreekt deze met jou en je 

ouders. Zowel de decaan alsook je mentor 

adviseert je bij je schoolloopbaan, vervolg-

studie en beroepskeuze.  

Kinderen met dyslexie krijgen extra onder- 

steuning van onze dyslexiebegeleider.  

We hebben ook een ondersteuningsteam met 

onder andere een ondersteuningscoördinator, 

orthopedagoog en leerlingcoördinator.

Onze school 
en je ouders

Goede persoonlijke contacten met de 

ouders zijn voor ons belangrijk. Wij vragen 

ouders om mee te denken, mee te praten 

en mee te doen. Dat gebeurt onder andere 

in een centrale medezeggenschapsraad, 

deelraad en het ouderpanel.

We houden ouders op de hoogte via  

onze website en (nieuws)brieven. Verder 

organiseren we (thema-)ouderavonden 

en houden we ouderspreekuren.  

Ouders kunnen online behaalde cijfers, 

gemiste lessen en het lesrooster volgen.

Aanmelden

1.  Aanmeldingsformulier

 Je ouders kunnen je aanmelden 

 met het aanmeldingsformulier.

2.  Onderzoek

 Wij onderzoeken of je kunt worden 

toegelaten en geplaatst. We kijken 

vooral naar:

 • het advies van de basisschool

 • cito eindtoets

 • het onderwijskundig rapport  

 Daarnaast is ook belangrijk:

 •  jouw motivatie

 •  de wens van je ouders en van jou 

3.  Plaatsing

 Je krijgt in mei bericht over het 

besluit van de toelatingscommissie.

Wat we jou bieden


