
CSG Kluiverboom is onderdeel van de

Jij verdient het!

SCHOOLGIDS 2019-2020



Schoolgids 2019 - 2020

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, voogden, verzorgers en leerlingen. De inhoud ervan is
met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overal waar
‘ouders’ staat bedoelen wij ‘ouder(s)/verzorger(s)/voogd’. In de digitale gids zitten (in het groen) 
hyperlinks verwerkt zodat makkelijk doorgeklikt kan worden. De schoolgids wordt jaarlijks 
vastgesteld. 

In deze gids staat informatie over de identiteit van onze school, over hoe wij vanuit deze
identiteit ons onderwijs organiseren en welke rechten en plichten de school, leerlingen en
ouders binnen de organisatie hebben. Daarnaast staat er ook praktische informatie over de
school in de gids.

Aanvullende informatie is te vinden op onze website: www.csgkluiverboom.nl Mochten er na
het lezen nog vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met de school via 050 571 01 95. 

Inhoud

1.  Over onze school       

1.1 Christelijke Scholengemeenschap Groningen     2
1.2 CSG Kluiverboom        4
1.3 Schoolresultaten        6
1.4 Ouder- en leerlingparticipatie       6

2.  Ons onderwijs

2.1 Onderwijsschema        9
2.2 Vmbo-bb         10
2.3 Vmbo-kb         10
2.4 Vmbo-tl         10
2.5 Onderbouw         10
2.6 Bovenbouw         10
2.7 Stages          15
2.8 Activiteiten         15
2.9 Sprintopleiding of vavo        15

3. Begeleiding

3.1 Contact school-thuis        17
3.2 Mentoraat         17
3.3 Meldkamer         17
3.4 Studiebegeleiding        17
3.5 Ondersteuning         19
3.6 Passend onderwijs        22

4.  Regelingen

4.1 Leefregels en leerlingenstatuut       26
4.2 Protocol schorsing en verwijdering      27
4.3 Absentie         27
4.4 Privacyreglement        27
4.5 Klachtenregeling        27
4.6 Verzekering         28

5.  Praktische informatie

5.1 Lestijden en data        30
5.2 Vakanties en vrije dagen       31
5.3 Lessentabel         32
5.4 Lesmateriaal         33
5.5 Schoolkosten         35
5.6 Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020     36

http://www.csgkluiverboom.nl


1. Over onze school
1.1 Christelijke Scholengemeenschap Groningen   2

1.2 CSG Kluiverboom        4

1.3 Schoolresulaten        6

1.4 Ouder- en leerlingparticipatie      6

Over onze school   1

6.  Contact

6.1 Contactgegevens CSG Kluiverboom en bestuursbureau CSG   38
6.2 Wijzigingen doorgeven        38
6.3 Afwezigheid melden        38
6.4 Personeelsgegevens        39 

Bijlagen

Bijlage 1: Absentieregeling CSG Kluiverboom      43
Bijlage 2: CSG Leerlingenstatuut       44
Bijlage 3: CSG Protocol schorsing en verwijdering     49
Bijlage 4: CSG Klachtenregeling        50
Bijlage 5: CSG Verzekeringen        51

Inhoudsopgave



Over onze school   2 Over onze school   3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1.1 Christelijke Scholengemeenschap Groningen

De CSG Kluiverboom is onderdeel van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG). 
De CSG verzorgt christelijk voortgezet onderwijs op vijf vestigingen in Groningen en Winsum. 

Inhoudelijk sterk en aantrekkelijk onderwijs
De CSG heeft als belangrijkste taak het verzorgen van waarde(n)vol onderwijs en het begeleiden 
van leerlingen. Het onderwijs dat geboden wordt, is kwalitatief sterk en aantrekkelijk voor 
leerlingen. Leerlingen leren hun talenten maximaal te benutten en ontdekken waar zij 
goed en minder goed in zijn. De CSG daagt leerlingen uit, leert leerlingen eigen keuzes
te maken, verantwoordelijkheid te dragen en maakt ze bewust van hun maatschappelijke 
opdracht. 

Christelijke identiteit
De CSG is een open christelijke school. We bieden medewerkers, leerlingen en ouders ruimte
voor een eigen invulling van het geloof. Binnen de CSG voelen mensen zich aangesproken 
door universele waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. De mede-
werkers leven die waarden voor en dragen ze uit. Onderwijs wordt gegeven vanuit de 
christelijke traditie geïnspireerde identiteit. Het christelijke karakter van de CSG wordt verder 
zichtbaar in de dagopeningen, de kerstviering en paasviering en in de inhoud van het vak 
godsdienst/levensbeschouwelijke vorming.

Ambities
De CSG heeft zes ambities geformuleerd, deze staan beschreven in het schoolplan van de CSG. 
Deze ambities geven weer wat de CSG wil toevoegen aan de leerlingen. De CSG wil daar nog een 
zevende ambitie aan toevoegen. Dat is de ambitie die door de leerling zelf wordt ingevuld. 

Ruimte in relatie
Uitgangspunt bij deze zevende ambitie is dat elke leerling er mag zijn, zonder enige van bovenaf 
opgelegde ambitie door anderen. De ruimte die hij zelf inneemt, de ruimte die hij zelf vormgeeft. 
Een voorwaarde voor leren is dat de leerling zich veilig en thuis voelt binnen de school-
gemeenschap. Leerlingen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun docenten als met andere 
leerlingen. Het is eveneens belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen 
doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de
eigenheid van de leerling wordt gerespecteerd. Het pedagogische antwoord hierop is het 
bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning en het waarborgen van de 
verbondenheid met de ander. Tegelijkertijd worden zij door de vrijheid en eigenheid van de
ander en de verantwoordelijkheid daarvoor begrensd. We spreken over ruimte in relatie.

Werken met waarden
Werken vanuit je hart, oprechte aandacht voor en dialoog over wat van waarde is voor
leerlingen, medewerkers, de CSG en de samenleving. Dat is de basis voor ons handelen, de 
keuzes die we maken, de inrichting van het onderwijs en hoe we met elkaar omgaan binnen
de CSG. 

Voeden van verschillen
Er is aandacht voor verschillen omdat iedere leerling uniek is in wie hij is, wat hij kan, hoe hij 
leert en waaraan hij behoefte heeft. In ons onderwijsaanbod en de didactische aanpak wordt 
rekening gehouden met en tevens gebruikgemaakt van die verschillen. Op deze manier kunnen
 we elkaar voeden en verrijken.

Benutten van potentieel
De CSG focust zich op resultaten. Het potentiële leer- en denkvermogen van leerlingen en 
medewerkers wordt aangesproken, benut en tot ontwikkeling gebracht. Daarmee zorgt de CSG
ervoor dat de opbrengsten op peil blijven.

Reflecteren in actie
Leerlingen kunnen hun weg vinden in een wereld die sneller dan ooit verandert. Ze zijn in 
staat om hun voelen, denken en handelen in verschillende situaties op basis van reflectie bij te 
stellen. Daartoe worden vaardigheden gestimuleerd bij leerlingen als: creativiteit, probleem-
oplossend vermogen, divergent denken, communiceren, kritisch denken, zelfreflectie en zelf 
lerend vermogen.

Uitdagen en ondersteunen
De CSG stelt eisen aan alle leerlingen en zorgt ervoor dat ze hun grenzen verleggen en 
prestaties afleveren die mogelijk boven eigen verwachting liggen. Daarbij wordt passende 
ondersteuning geboden die bijdraagt aan succeservaringen en daardoor aan een positief 
zelfbeeld.

Verbinden met buiten
Ieder kind is onderdeel van de wereld, moet zich tot deze wereld kunnen verhouden en moet 
mee kunnen doen. Het is belangrijk dat leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan en een 
verbinding kunnen aangaan met de samenleving. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om 
de wereld binnen de school te halen én de leerling buiten de school ervaring op te laten doen. 

http://www.csg.nl/over-csg/schoolplan/
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1.2 CSG Kluiverboom

Jij verdient het! Wij vinden dat ieder kind het verdient om gezien en gehoord te worden en
recht heeft op de beste begeleiding in zijn of haar ontwikkeling. Met ongeveer 220 leerlingen 
is de sfeer gericht op leren. Samen zorgen we voor de beste voorbereiding op je vervolgstudie
en de toekomst in onze maatschappij. 

Hoe we dit doen?

• Door je een veilige leer- en leefomgeving te bieden;
• We hebben oprechte interesse in hoe het met jou gaat;
• We leren je leren, zodat je je diploma haalt;
• We helpen je met hoe je in de wereld kunt staan;
• We monitoren je ontwikkeling en bieden daarop de passende individuele begeleiding;
• Samen leven, samen leren, samen vieren!

Onderwijs op maat, verdient diploma op maat
Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Niet iedereen is gebaat bij eenzelfde aanpak of
instructie. Met die informatie zijn we begonnen met het inhoud geven aan de term “Onderwijs
op Maat”. Onderwijs op Maat staat voor een persoonlijke aanpak voor elke leerling. Door 
intensief contact met de mentor krijgen we samen met de leerling een goed beeld van dat wat 
iemand nodig heeft om tot leren te komen. En leren doen we op een brede manier. Niet alleen 
de lesstof, maar ook dat wat een leerling daarbuiten nodig heeft aan voorwaarden om te kunnen
leren. Bijvoorbeeld het aanleren van studievaardigheden als plannen en organiseren. Maar ook 
hoe je omgaat met alles wat er om je heen gebeurt en hoe je een plekje krijgt in de klas en op 
school. Door ons bewust te zijn van de verschillen gaan we samen met de leerling iedere keer 
op zoek naar de volgende stap. Praktisch geven we dat onder andere vorm door te kiezen voor 
minder docenten die meer vakken geven. Veel les in hetzelfde lokaal of in dezelfde vleugel. 
Rustige en stabiele klassen. De reden waarom we dat doen komt voort uit de slogan die wij als 
Kluiverboom hebben: Jij verdient het.

In het komende schooljaar gaan we “Onderwijs op Maat” nog verder vormgeven door de inzet
van Formatief Evalueren. Bij Formatief Evalueren komt de nadruk meer te liggen op het leer-
proces en minder op de cijfers. Hiermee hopen we de toetsdruk te verminderen, maar ook de 
motivatie te vergroten en leerlingen het eigenaarschap van het leerproces te geven. Dit gaan we 
doen door te focussen op wat een leerling al kan, te verduidelijken wat hij/zij moet kunnen en 
wat een leerling moet doen om op het juiste niveau te komen.

Om leerlingen in de geschikte leerhouding te krijgen, zetten we in het begin van het schooljaar
sterk in op waarderend leren en in de loop van de schooljaren blijft het waarderend leren
een rode draad. 

Naast de cognitieve vaardigheden (rekenen, Nederlands, Engels e.a.) is er bij waarderend leren
aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig en evenwichtig leven. Wat we
willen bereiken is het volgende:

• Bevorderen van motivatie
• Ontwikkelen van talent 
• Vergroten van welbevinden 
• Werken aan een groeimindset 
• Bouwen aan een positief groepsklimaat

Hiermee denken we “Onderwijs op Maat” meer vorm te geven.

Dat niet ieder kind op dezelfde manier leert, betekent ook dat de behoeften van leerlingen
behoorlijk uiteen kunnen lopen. Maatwerk in het onderwijs geeft ruimte om af te wijken van 
het standaardprogramma. Leerlingen kunnen zich op hun talenten en persoonlijke kwaliteiten 
verder ontwikkelen. Het is daarom mogelijk om voor een of meerdere vakken op een hoger-
niveau examen te doen. Op het diploma staat dan vermeld dat het betreffende vak op een 
hoger niveau is afgerond. Bijvoorbeeld: een vmbo-kb leerling krijgt een vmbo-kb-diploma, met 
daarop vermeld dat hij het vak Engels op tl-niveau heeft afgerond.

Eén gebouw, drie scholen
Aan de Kluiverboom in Groningen staat een prachtig modern schoolgebouw, dat onderdak
biedt aan drie scholen; Het H.N. Werkman College (vmbo), het Heyerdahl College (praktijk-
onderwijs) en onze school: de CSG Kluiverboom.  

Ons gebouw
In ons moderne gebouw hebben we praktijklokalen met de nieuwste technieken en faciliteiten.
In goed uitgeruste keukens leer je koken, in de kapsalon doen we aan haar- en uiterlijke
verzorging en in de werkplaats kun je sleutelen aan bijvoorbeeld auto’s, leer je lassen, metaal
bewerken, elektro- en installatietechniek. 

Inhoudsopgave



1.3 Schoolresultaten

Scholen op de kaart
Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten 
van de school te vinden en te vergelijken met andere 
vo-scholen. Bijvoorbeeld het slagingspercentage, de door-
stroom binnen de school, de examencijfers en de tevredenheid 
van ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de 
onderwijsinspectie en de scholen.

Kwaliteitszorg
Binnen de school wordt systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs gewerkt. Op deze
manier wordt vastgesteld wat de kwaliteit van het onderwijs is en wordt nagegaan hoe de
school de onderwijsdoelen zo goed mogelijk kan behalen. Voor de monitoring en uitvoering
van de kwaliteitszorg is op elke vestiging van de CSG een kwaliteitszorgmedewerker
aangesteld, samen met de beleidsmedewerker kwaliteit van de CSG vormen zij het team
kwaliteitszorg. In de jaarverslagen van de CSG zijn de maatregelen en bevindingen van de
kwaliteitszorg terug te vinden van de afgelopen jaren. 

Oordeel onderwijsinspectie: basistoezicht
De CSG Kluiverboom heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie
heeft aangegeven de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van uitstekende kwaliteit
te vinden. Meer informatie over de onderwijsinspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl
of via tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid).

1.4 Ouder- en leerlingparticipatie

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen
meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.  Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling,
richting de hele klas of de school. Er is een aantal overleggen waaraan ouders en leerlingen
kunnen deelnemen:

• De medezeggenschapsraad (voor de hele CSG)
• De deelraad (per vestiging)

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap als geheel
aangaan. Afhankelijk van het soort onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings-
recht en adviesrecht. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd
advies geven. De medezeggenschapsraad denkt ook mee over zaken die spelen op de
vestigingen. Op deze manier worden ouders, leerlingen en personeelsleden betrokken bij het
bepalen van het beleid van de CSG. De medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 16 leden:

• De oudergeleding - 4 leden
• De leerlingengeleding - 4 leden 
• De personeelsgeleding - 8 leden
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Deelraad (DR)
Elke vestiging heeft een deelraad. Zij overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op 
de eigen vestiging. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR, maar dan 
over vestigingsgebonden zaken. De deelraad bestaat uit maximaal 8 leden: 

• De oudergeleding - 2 leden
• De leerlingengeleding - 2 leden
• De personeelsgeleding - 4 leden

De deelraad van CSG Kluiverboom laat zich adviseren door de leerlingenraad. 

Meer informatie
Meer informatie over medezeggenschap is te vinden op onze website in het medezeggenschaps-
statuut. Ook kan meer informatie over de MR worden ingewonnen via mr@csg.nl of over de DR
via  de secretaris, de heer F. Glastra van Loon, gla@csg.nl of via info@csgkluiverboom.nl. 

Ouderpanel
Het doel van het ouderpanel is om ouders directer te betrekken bij de school. Ouders die aan
het ouderpanel deelnemen, worden ongeveer 3x per jaar benaderd om inbreng en/of hun 
mening te geven over belangrijke thema’s die spelen binnen de school. Op deze manier krijgen 
ouders de kans om mee te praten en te denken over hoe het onderwijs en de gang van zaken 
binnen de school kan worden verbeterd. Ook krijgt de school op deze manier een goed beeld
van wat ouders van de school vinden. Ouders die meer informatie willen of zich willen
aanmelden voor het ouderpanel kunnen een mail sturen naar info@csgkluiverboom.nl. 

Leerlingenraad
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog kan verbeteren. Maar
hoe kunnen leerlingen hun ideeën bekendmaken? En hoe kunnen zij de kans vergroten dat die 
ideeën ook worden uitgevoerd? De leerlingenraad denkt mee met de docenten en de directie 
en zal aan de slag gaan met de ideeën die vanuit de klassen worden ingebracht. Met een groep 
staan leerlingen sterker dan alleen. De leerlingenraad denkt ook mee over de organisatie van
allerlei activiteiten zoals de vieringen, schoolfeesten en de inrichting van de school en het
schoolplein.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 4. Uit elke klas wordt één leerling 
gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. 
Ze worden begeleid door twee docenten van de school.
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MBO 1 + 2 MBO 3 + 4 MBO 4/HAVO

Klas 4 VMBO-BB VMBO-KB VMBO-TL

Klas 3 VMBO-BB VMBO-KB VMBO-TL

Klas 2 VMBO-BB / VMBO-KB VMBO-KB / VMBO-TL

Klas 1 VMBO-BB / VMBO-KB VMBO-KB / VMBO-TL
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2.1 Onderwijsschema

CSG Kluiverboom biedt vmbo-bb en vmbo-kb met leerwegondersteuning (lwoo) en vmbo-tl.



2.2 Vmbo-bb

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is bestemd voor leerlingen die meer op de 
praktijk zijn ingesteld. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een
beroepsgericht programma, te weten: Zorg en Welzijn (ZW), Mobiliteit en Transport 
(M&T) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). De theoretische belasting is in deze 
leerweg minder zwaar dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook het examenprogramma is 
voor deze leerweg minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen binnen het vmbo. In het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geeft deze leerweg toegang tot niveau 2 opleidingen.

2.3 Vmbo-kb

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door
met praktijk bezig te zijn. De leerling doet examen in vier algemene vakken en een beroeps-
gericht programma, te weten: Zorg en Welzijn (ZW), Mobiliteit en Transport (M&T) en
Produceren, Installeren en Energie (PIE). De theoretische belasting is in deze leerweg zwaarder
dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is het examenprogramma voor deze leerweg
uitgebreider. In het mbo geeft deze leerweg toegang tot niveau 3 opleidingen en in sommige
opleidingen tot niveau 4. 

2.4 Vmbo-tl

Vmbo-tl staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – theoretische leerweg’ en is
inclusief het brugjaar een vierjarige opleiding. Binnen het vmbo is de tl-stroming het meest
geschikt voor leerlingen die leren leuk vinden. Het is een theoretische opleiding die leerlingen de 
mogelijkheid biedt om hun theoretische kennis en vaardigheden te laten zien en te vergroten. 
In schooljaar 2018-2019 is de CSG Kluiverboom in leerjaar 1 gestart met het aanbieden van dit
vmbo profiel.

2.5 Onderbouw

In de onderbouw worden leerlingen afhankelijk van de leerachterstanden en ondersteunings-
behoefte ingedeeld in een klas. Bij het derde rapport in de tweede klas wordt een advies 
gegeven over de leerweg in de bovenbouw. De Cito-vo toets wordt jaarlijks afgenomen om zicht
te houden op de kwaliteit van het onderwijs. Door de uitslag van de toets krijgt de school goed
zicht op het niveau van de leerlingen. Hierdoor is het mogelijk te beoordelen:

• of de leerlingen op het juiste niveau onderwijs volgen; 
• of het aanbod van de lessen aansluit op dit niveau.

 2.6 Bovenbouw

In de bovenbouw volgen de basis- en kaderleerlingen, naast de kernvakken (Nederlands, Engels
en wiskunde), een beroepsgericht programma. In leerjaar 3 worden de volgende profielen
aangeboden:

• Zorg en Welzijn (Z&W) met het vak biologie
• Mobliteit en Transport (M&T) met het vak natuurkunde
• Produceren, Installeren en Energie (PIE) met het vak natuurkunde 

Leerlingen met het profiel M&T volgen de praktijklessen op het Noorderpoort, afdeling Auto-
motive (Bornholmstraat).
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Profiel Zorg en Welzijn (Z&W)
Zorg & Welzijn staat voor zorgen voor jezelf en voor de ander. In het vak Zorg & Welzijn leren 
leerlingen over verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen 
en gehandicapten. Ze leren omgaan met de hulpvraag en wensen van de verschillende doel-
groepen en leren kijken naar hun mogelijkheden. 

Tijdens de lessen Zorg & Welzijn werken de leerlingen in verschillende werkvelden. Hiervoor
krijgen ze zowel theorie- als praktijkgerichte opdrachten. Zo wordt geoefend in het werkveld van 
de facilitaire dienstverlening (schoonmaak, huishouden en voorraadbeheer), de kinderopvang 
en kraamzorg, het gezondheidscentrum, de uiterlijke verzorging en de keuken.

In zowel het 3e als in het 4e leerjaar lopen de leerlingen stage bij een bedrijf, instelling of
organisatie die raakvlakken heeft met de sector Zorg & Welzijn. Met het diploma vmbo Zorg &
Welzijn zijn leerlingen goed voorbereid op een mbo-opleiding in de zorgsector, in het
welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca, in de facilitaire dienstverlening, in sport of
recreatie of in de laboratoriumtechniek. 

Binnen het profiel Zorg & Welzijn volgen alle leerlingen 4 profielvakken: 

• Mens & Gezondheid 
• Mens & Omgeving 
• Mens & Activiteit 
• Mens & Zorg

Deze vakken kunnen gezien worden als de basisvakken. Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen
uit een aantal keuzevakken. Uiteindelijk volgen ze 4 keuzevakken. Deze vakken kunnen gezien 
worden als een verbreding of een verdieping van de profielvakken. Op www.vernieuwingvmbo.nl
is meer te lezen over profiel- en keuzevakken.
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Mobiliteit en Transport (M&T)
Het profiel Mobiliteit en Transport bestaat uit vier profielvakken en vier keuzevakken. De volgende
profielvakken zijn opgenomen in het lesprogramma van leerjaar drie:

• Motorconditie testen
• Wielophanging en carrosserie
• Verlichting en comfortsystemen
• Transport

In leerjaar vier moeten er vier keuzevakken worden gedaan. Als vervolg op leerjaar drie zijn de
volgende vakken gekozen:

• Motorsystemen
• Aandrijf- en remsystemen
• Elektronica

Voor het vierde keuzevak heb je de keuze uit:

• Bedrijfswagens
• Ritvoorbereiding en ritafhandeling

De vier profielvakken zijn een voorbereiding op het centraal schriftelijk praktijkexamen (CSPE).
De cijfers die worden behaald op de vier keuzevakken vormen samen het gemiddelde van het
combinatiecijfer, dat geldt als een schoolexamencijfer (SE).

In zowel het 3e als 4e leerjaar lopen de leerlingen stage bij een bedrijf die raakvlakken heeft met
het profiel Mobiliteit en Transport. 

Met het profiel Mobiliteit en Transport kunnen leerlingen terecht in de:

• Autotechniek
• bedrijfswagentechniek
• logistiek (medewerker magazijn)
• transport (chauffeur)
• landbouwmechanisatie (mobiele werktuigen)
• schadehersteltechniek
• tweewielertechniek

Op www.vernieuwingvmbo.nl is meer informatie te vinden.

Een leerling over M&T:

Wat doe en leer je in de les?
We moeten eerst de theorie maken in het boekje waar je mee bezig moet, dan ga je de
praktijk in, en daarna ga je de theorie maken op de computer (Electude). Als laatste
maak je op de computer de toets van het boekje.

Hoe ziet het gebouw eruit?
Het is een vrij nieuw gebouw met theorielokalen en twee praktijklokalen. Er is een
kantine waar je in je tussenuren rustig kan gaan zitten, en als je zin hebt in een broodje
kan je verse broodjes, soep en soms tosti’s kopen.

Wat maakt het profiel M&T leuk?
Het is echt een topschool; de docenten zijn aardig en als je vragen hebt kan je het aan de
jongens vragen die dan ook les hebben. Dhr. Seggers helpt je wanneer het nodig is en hij
neemt de tijd voor je tot je het helemaal snapt.
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Produceren, Installeren en Energie (PIE)
De volgende profielvakken zijn opgenomen in het lesprogramma van leerjaar drie en vier.

• Ontwerpen en maken
• Bewerken en verbinden van materialen
• Besturen en automatiseren
• Installeren en monteren 

Ook moeten er vier keuzevakken worden gedaan. De vier profielvakken zijn een voorbereiding
op het centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE). De cijfers die op de vier keuzevakken
worden behaald, gelden als het schoolexamen.

Overzicht van enkele keuzevakken:

• Plaat- en constructiewerk
• Booglasprocessen
• Utiliteitsinstallaties
• Praktisch booglassen
• Drinkwater en sanitair
• Verspaningstechnieken
• Domotica en automatisering

Met het profiel Produceren, Installeren en Energie kunnen leerlingen terecht in de:

• Installatietechniek
• Metaaltechniek
• Elektrotechniek
• Duurzame energie
• Koudetechniek
• Procestechniek
• Mechatronica
• Combinaties van al deze technieken

Mogelijke beroepen zijn bijvoorbeeld: elektromonteur, lasser, vliegtuigtechniek, ICT-monteur,
monteur koudetechniek en installateur.

Op www.vernieuwingvmbo.nl is meer informatie te vinden.
Inhoudsopgave
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Een leerling over PIE:

Wat is PIE?
PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. Het is een technisch vak bij ons op
school. Bij produceren werken wij met metaal en leren we o.a. lassen en puntlassen. Per 
week hebben we dit vak 14 lesuren: 12 praktijkuren en twee theorie-uren.

Wat leer je bij PIE?
Bij PIE leer je hoe je verschillende installaties moet aanleggen. Zo leer je hoe je moet
lassen, zacht/hardsolderen, boren in hout en metaal, knellen en persen, solderen,
elektrische installaties aanleggen, sanitair, cv-installaties, metaal knippen enzovoorts.

Hoe leer je bij PIE?
Je leert zowel de praktijk als de theorie door het maken van opdrachten. Bij de theorie
gebruiken we drie mappen: een voor produceren, een voor installeren en uiteraard een 
voor energie. De docent geeft je een boekje waar je de theorie uit moet leren, waarin je 
vragen moet maken en hier staan een of meerdere praktijkopdrachten in die je moet 
uitvoeren. Ben je hier mee klaar? Dan rond je het thema af met een toets en ga je werken 
in het volgende boekje dat je wordt gegeven.

Waar wordt PIE gegeven?
PIE wordt gegeven in twee lokalen: het theorie- en het praktijklokaal. Het praktijklokaal
beschikt over alle machines en gereedschap. Het theorielokaal is bedoeld om de theorie 
door te nemen zodat je van start kunt gaan met je praktijkopdrachten. Ook worden in 
het theorielokaal de toetsen afgenomen.

Wat is er leuk aan PIE?
Het is leuk, omdat je nieuwe dingen leert over de techniek waar je waarschijnlijk niet
eens het bestaan van wist. Als je door wilt in de techniek, dan is dit profiel zeker aan te 
raden.
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2.7 Stages

Leerlingen gaan gedurende de schoolperiode verschillende stages lopen. Het zwaartepunt van
het stage lopen ligt in leerjaar 3 en 4. De leerlingen lopen stage bij verschillende bedrijven/
instellingen die gelieerd zijn aan het gekozen keuzeprofiel. De CSG Kluiverboom onder-
houdt intensief contact met het Alfa-college en het Noorderpoort, waar de leerlingen ter
voorbereiding op het gekozen profiel in verschillende periodes lessen volgen. 

2.8 Activiteiten

De CSG Kluiverboom organiseert veel leuke activiteiten, zoals:

• paasviering
• Sinterklaas
• kerstviering 
• schoolfeest en gala
• klassenuitjes
• Valentijn
• projecten
• excursies
• gastlessen

Sportdag en -oriëntatie
Naast de wekelijkse gymnastieklessen, die afhankelijk van het weer in de sporthal of op het
sportveld plaatsvinden, worden er sportdagen georganiseerd. Bijvoorbeeld met kickboksen, 
freerunning en dans. In oktober lopen een aantal leerlingen mee met de 4Mijl van Groningen.
Alle examenleerlingen doen sportoriëntatie, een verplicht onderdeel van lichamelijke
opvoeding. De leerlingen maken daarbij vooral kennis met minder bekende sporten, zoals
bijvoorbeeld skiën en indoor climbing.

2.9 Sprintopleiding of vavo

Leerlingen uitbesteden
Het is wettelijk toegestaan dat een reguliere dagschool leerlingen onder bepaalde 
voorwaarden uitbesteedt bij een andere school, bijvoorbeeld een ROC. Zo vragen jaarlijks 
enkele leerlingen en/of hun ouders toestemming voor uitbesteding bij het volwassenen-
onderwijs (vavo-traject) om daar een sprintopleiding te volgen.

Wanneer wel
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hiervoor toestemming gegeven:

• als een leerling niet meer op onze school terecht kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij de
maximale verblijfsduur heeft overschreden en van school moet,

• bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een leerling als
gevolg van ziekte of familieomstandigheden op een leeftijd is gekomen dat het niet
verantwoord is om de leerling in een reguliere klas te plaatsen.

Wanneer niet
Als de schoolloopbaan van een leerling normaal verloopt, is deze zogenaamde vavo-regeling of
sprintopleiding niet aan de orde; ook niet na het behalen van het vmbo-tl of mavodiploma en 
ook niet als de leerling jonger is dan 17 jaar. De vestigingsleiding bepaalt wat uitzonderlijke 
gevallen zijn.
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3.1 Contact school-thuis

Ouderavonden en ouderspreekavond
Voor elk leerjaar organiseert de school enkele (thema) ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld 
over dyslexie of de voorlichting over het beroepsprofiel. In aansluiting op de rapporten 
is er een ouderspreekavond, waarop er gelegenheid is met de mentor of een docent te spreken.
Data en tijdstippen worden via de website bekend gemaakt, tevens ontvangen ouders hiervoor 
een uitnodiging per mail.

SOMtoday
Ouders en leerlingen kunnen via de website toegang krijgen tot SOMtoday. Zo kunnen zij 
op de hoogte blijven van de behaalde cijfers, gemiste lessen en het opgegeven huiswerk. 
Inloggegevens zijn aan te vragen via het e-mailadres info@csgkluiverboom.nl.

3.2 Mentoraat

Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt de leerling en heeft contact met de ouders. 
Hij/zij begeleidt samen met de docenten elke leerling bij het aanleren van goede studie-
vaardigheden. De mentor let op de studieresultaten en het welbevinden van de leerling. 
De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders. Daarnaast heeft elke klas een
eigen mentor die de leerlingen wegwijs maakt in de school.

Leerlingvolgsysteem
Alle mentoren registreren de belangrijkste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem.
Zo kan de school de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan volgen.

3.3 Meldkamer

Als leerlingen afwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte, dan is de meldkamer de plaats waar
ouders dat moeten melden. Ook leerlingen die in de loop van een schooldag ziek worden,
moeten zichzelf daar afmelden. De meldkamermedewerker neemt dan contact op met een van
de ouders. De medewerkers van de meldkamer richten zich, naast de absentencontrole, ook 
op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag. Dit kan gaan over het
overtreden van regels als te laat komen of spijbelen, of over grensoverschrijdend gedrag dat
een leerling in de les of binnen de school vertoont. 

Als een leerling uit de les verwijderd wordt, moet hij/zij zich direct melden in de meldkamer.
Vervolgens wordt de leerling het desbetreffende uur aan het werk gezet met o.a. invullen van 
het oplossingsformulier en het maken van een taak. Daarna kan, na overleg met de docent, een
eventuele sanctie worden opgelegd. Van elk incident wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De 
mentor wordt altijd op de hoogte gebracht. Wanneer een leerling er veelvuldig wordt
uitgestuurd dan wordt de leerlingcoördinator ingeschakeld om te zoeken naar een passende 
oplossing. Bij regelmatig grensoverschrijdend gedrag wordt contact opgenomen met de ouders.

3.4 Studiebegeleiding

Decanaat
Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen een beroep doen op de decaan. In 
het tweede leerjaar wordt de keuze voor de beroepsprofielen in de bovenbouw begeleid. In de 
bovenbouw komen voorlichtingen over vervolgopleidingen en beroepen aan bod. De decaan
verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding. 

De leerlingen doen ook mee met de mbo-meeloopdag. In januari zijn de open dagen op de vier
mbo’s in Groningen: Alfa-college, Noorderpoort, ROC Menso Alting en AOC Terra. De CSG 
Kluiverboom vindt het voor de leerlingen heel belangrijk om daarnaartoe te gaan.
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Huiswerkklas
De CSG Kluiverboom is een samenwerking aangegaan met CIStudents Groningen voor het op-
zetten van een huiswerkklas. In deze huiswerkklas krijgen leerlingen extra huiswerk-
begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van studievaardigheden. Met name plannen
en het uitvoeren van deze planning is een hoge prioriteit. Geen huiswerk, bestaat voor hen niet.
Er is altijd wat in te halen of vooruit te werken. Deze huiswerkbegeleiding door CIStudents is
elke donderdagmiddag op school. Voor zeven weken intensieve begeleiding betaalt de
ouder € 45,-. De coaches hebben de opdracht om de ontwikkeling van de leerling actief in de 
gaten te houden. Behalve helpen in de ontwikkeling van de studievaardigheden, helpen zij de 
leerling ook vakinhoudelijk.

CIStudents heeft een eigen online leerlingvolgsysteem ontwikkeld, namelijk YouCoach
(www.youcoach.nl). Hier registreren zij de voortgang van de leerling en sturen wekelijks een
verslag naar de ouder(s) en/of mentor.

Leerlingen die meer individueel willen worden geholpen, kunnen eventueel terecht bij
CIStudents aan de Gorechtkade in Groningen. Verdere informatie over huiswerkbegeleiding en 
één op één coaching is te vinden op de website van CIStudenst: http://www.cistudents.nl/. Ook
kan telefonisch contact opgenomen worden met dhr. Wijma (06-53879742). Op de Stadjespas 
van de gemeente Groningen mogen zij gratis huiswerkbegeleiding aanbieden aan kinderen/
jongeren van ouders die een bijstandsuitkering hebben. De gemeente heeft hiervoor een budget
toegekend aan CIStudents (let op: deelname via de Stadjerspas is beperkt).

Extra taal en rekenen
De CSG Kluiverboom besteedt extra aandacht aan taal- en rekenonderwijs, omdat uit onderzoek
blijkt dat er veel achterstanden zijn op het gebied van taal en rekenen. Bij taalondersteuning 
wordt vooral veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen. Hiervoor wordt onder andere 
gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Daarnaast vindt de school het belangrijk dat 
de leerlingen veel ‘leeskilometers’ maken. Met ‘Boek in de tas’ wordt ervoor gezorgd dat
leerlingen altijd een leesboek bij zich hebben, zodat de leerlingen tijdens de lessen of een
tussenuur kunnen gaan lezen. Tot slot wordt tijdens de taallessen door middel van taal-
spelletjes, spreekwoorden en uitbreiden van woordenschat en algemene kennis veel aandacht 
besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen.

Studiebegeleiding
De school biedt leerlingen studiebegeleiding aan. De hulpvraag wordt door de mentor bij het
ondersteuningsteam ingebracht. Het ondersteuningsteam bespreekt de problematiek en
bepaalt welke vorm van hulp gegeven kan worden en door wie.

Faalangstreductietraining 
In een tijd dat er op allerlei gebieden meer en meer van leerlingen wordt verwacht, is faalangst
een steeds groter wordend probleem. Een groot deel van de leerlingen heeft er last van. Veel
leerlingen krijgen in het algemeen op school niet de juiste begeleiding. Deze leerlingen lopen
vast, raken gefrustreerd en raken hun motivatie voor school soms helemaal kwijt. 

Met de training die binnen CSG Kluiverboom geboden wordt, krijgen deze leerlingen de
mogelijkheid om uit hun negatieve spiraal te komen. Het doel is dat de leerling uiteindelijk 
een positieve mindset krijgt,  niet alleen op school, maar in de totale leefwereld van de jong-
volwassene.
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Dyslexie
De CSG heeft een dyslexiebeleid dat in principe op alle vestigingen van kracht is. In de brugklas
wordt de klassikale dyslexiescreening afgenomen. Wanneer leerlingen hier op uitvallen, kan er 
nader dyslexieonderzoek gedaan worden en zo nodig wordt er een dyslexieverklaring afgegeven.
Wanneer een leerling dyslexie heeft, wordt in overleg bepaald welke aanpassingen (zoals extra 
tijd bij toetsen en examens) en hulpmiddelen (zoals voorleessoftware SprintPlus en luister-
boeken) nodig zijn. 

Op iedere vestiging is een aanspreekpunt aanwezig voor leerlingen met dyslexie, die onder-
steund wordt door de dyslexiespecialisten van het CSG Expertisecentrum. 

CSG-breed wordt de mogelijkheid geboden om zowel op school als thuis tegen vergoeding
gebruik te maken van een licentie van de voorleessoftware Sprintplus. De ICT-medewerker van 
het CSG Expertisecentrum kan op alle vestigingen ondersteuning bieden bij het gebruik van dit 
programma. Digitale schoolboeken worden gratis door school verstrekt. 

3.5 Ondersteuning

Intern ondersteuningsteam
Wanneer de problematiek van een leerling mentor-overstijgend is, dan zal de mentor deze leer-
ling inbrengen in het intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit:

• de ondersteuningscoördinator
• de leerlingencoördinator
• ambulant begeleider
• de orthopedagoog

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is de spin in het web van alle ondersteuning die aangeboden
wordt aan een leerling. Zij is tevens de voorzitter van het intern ondersteuningsteam en begeleidt 
de leerlingen naar de juiste ondersteuning, zowel intern als extern.

Leerlingencoördinator
De leerlingencoördinator is de centrale kracht in de begeleiding als het gaat om leerlingzaken
die mentor- of docent-overstijgend zijn. Zij is het aanspreekpunt voor zowel ouders als mede-
werkers wanneer er zaken rondom een leerling spelen die niet onderling in goede harmonie
kunnen worden opgelost. Zij is tevens de brug naar de oplossing voor het ontstane probleem.

Coördinator pestprotocol
Binnen de school wordt gewerkt met een pestprotocol. Deze is terug te vinden op de website,
onder het kopje zorg en veiligheid. De coördinator pestprotocol is mevr. S. de Hoop.

Vertrouwenspersoon
Met problemen op het gebied van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen
leerlingen en ouders terecht bij de vertrouwenspersoon.
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CSG Expertisecentrum
Alle vestigingen van de CSG hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van
 het CSG Expertisecentrum (EC). Het EC heeft vanuit haar expertise een brede kijk op de context
van de leerling, waardoor op meerdere niveaus meegedacht kan worden over wat nodig is voor
de leerling. De medewerkers van het EC gaan uit van de mogelijkheden, talenten en
perspectieven die leerlingen hebben, brengen deze in kaart en houden daarbij rekening met de
eventuele beperkingen van de leerling. Hierbij is zorg op maat het uitgangspunt: deze leerling,
met deze ouders, bij deze leraar, in deze klas, binnen deze vestiging. Op basis hiervan brengen
zij de ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar handelingsgerichte adviezen
voor de docenten en bieden praktische begeleiding aan leerlingen.  Het EC wordt gevormd door:

• orthopedagogen 
• ambulant begeleiders
• studiebegeleiders
• dyslexiespecialisten
• een ICT-medewerker die verbonden is aan de functiegroep dyslexie

Orthopedagogen
De orthopedagogen werken vanuit de brede context van de leerling en nemen hierin ouders en
school mee. Zij investeren in het maken van verbinding tussen ouders en school, maar ook in
de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De orthopedagogen nemen deel aan multi-
disciplinaire teamvergaderingen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. Zij
denken mee met de vestiging, observeren leerlingen, stellen ontwikkelingsperspectiefplannen
(OPP) op en zijn bevoegd om waar nodig aanvullend onderzoek te doen. Daarnaast maken de
orthopedagogen deel uit van de toelatingscommissies van de vestigingen en ontwikkelen
beleid met betrekking tot de plaatsing van leerlingen. 

Ambulant begeleiders
De ambulant begeleiders hebben kennis van leerlingen met specifieke ondersteunings-
behoeften (op sociaal-, emotioneel-, organisatorisch- en/of fysiek gebied). Zij ondersteunen de
vestigingen bij het analyseren van onderzoeksgegevens en het afstemmen van een onderwijs-
aanbod op de mogelijkheden van de leerling. Op verzoek kunnen zij een rol spelen bij de
afstemming tussen school en externe hulpverlening en in de verzuim-/ thuiszitters-
problematiek. Indien de leerling kampt met langdurige of chronische ziekte kunnen de
ambulant begeleiders meedenken over welke aanpassingen nodig zijn gedurende de school-
loopbaan. Zij nemen deel aan het interne ondersteuningsoverleg en kunnen bovendien op
verschillende wijzen worden ingeschakeld, zoals beeldcoachen, observeren en adviseren. 

Studiebegeleiders
De studiebegeleiders bieden praktische begeleiding aan leerlingen, individueel of in de vorm
van groepsondersteuning. De leden van het ondersteuningsteam brengen de ondersteunings-
behoeften van de leerling in kaart en de studiebegeleiders sluiten hierbij aan. Zij  stellen zich
ten doel de leerling kortdurend te begeleiden op het gebied van gedragsproblematiek,
executieve vaardigheden, sociale vaardigheden, emotieregulatie en leerstrategieën. De studie-
begeleiders plannen begeleidingsmomenten in en proberen de leerling zo snel mogelijk (weer)
op reguliere wijze te laten participeren in de lessen.
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Dyslexiespecialisten
De dyslexiespecialisten ondersteunen de dyslexiecoaches van de vestigingen in de uitvoering
van het CSG-dyslexiebeleid. Zij coördineren de afname van de dyslexiescreening in de eerste 
klassen van de CSG en nemen zo nodig een uitgebreid onderzoek af. De dyslexiespecialisten
overleggen met de leerling, ouders en mentor of er hulpmiddelen nodig zijn. Bovendien
kunnen zij ingezet worden voor specifieke begeleiding van de leerling. Bij overige ernstige 
lees- en spellingproblemen geven zij handelingsgerichte adviezen voor een passende aanpak. 
Binnen de CSG wordt de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding gebruik te maken van de 
voorleessoftware SprintPlus. De ICT-medewerker kan op alle vestigingen ondersteuning bieden 
bij het gebruik van SprintPlus.

Externe partijen
Het intern ondersteuningsteam heeft indien nodig contact met de volgende externe partijen:

• VO-onderwijsmedewerker vanuit het WIJ team (voorheen schoolmaatschappelijk 
werker)

• leerplichtambtenaar
• jeugdagent
• jeugdarts

Contactpersonen WIJ teams
Op CSG Kluiverboom zijn medewerkers vanuit bovenschoolse WIJ teams werkzaam. De
medewerkers zijn in dienst van de gemeente en zijn periodiek op de scholen aanwezig zijn. De
drie kerntaken van het bovenschoolse WIJ team zijn, daar waar nodig:

1. het voeren van (preventieve) gesprekken met leerlingen;
2. verbinding leggen met de sociale- of WIJ teams van de gemeente waar de leerling

woonachtig is;
3. uitvoeren van interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen.

Leerplichtambtenaar
De school onderhoudt nauw contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen. Er 
zijn wettelijke regels voor het inschakelen van een leerplichtambtenaar.

Jeugdagent
Onderwijs en politie zijn als netwerkpartners aan elkaar verbonden. Een school heeft altijd een 
contactpersoon bij de politie. Vaak is dit in de persoon van een jeugdagent of een wijkagent. 
Soms is de politie fysiek aanwezig in de school. Dit contact gaat bijvoorbeeld over zwerfafval 
op en rondom de school, gestalde fietsen langs het fietspad of hangende leerlingen in de wijk. 
Maar ook wel om ‘te buurten’; de leerlingen leren de jeugdagent kennen en kunnen vragen 
aan de politie stellen. Soms zijn er zorgen om een leerling en wordt dit besproken binnen het 
ondersteuningsteam. 
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Jeugdarts
De jeugdarts is in dienst van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD van de
gemeente Groningen. De mentor kan leerlingen aanmelden voor de jeugdarts via het
intern ondersteuningsteam. Dit gebeurt onder andere wanneer er sprake is van veelvuldig
ziekteverzuim. Wanneer een leerling met regelmaat ziek wordt gemeld of meer dan 10 
schooldagen achtereen ziekgemeld is, is de school wettelijk verplicht de jeugdarts in te
schakelen. Zorgelijk ziekteverzuim is:

• Langdurig (ziekte)verzuim: meer dan twee weken aaneengesloten (dus op de 11e aan-
eengesloten verzuimdag).

• Frequent (ziekte)verzuim: meer dan tweemaal in 4 aaneengesloten weken één dag
of meer.

• Signaalverzuim: ook wel ‘bijzondere gevallen’ hier gaat het om een hoog totaal
verzuim óf een verzuim volgens een ‘vast patroon’, bijvoorbeeld altijd bij hetzelfde 
vak of op dezelfde dag.

Leerlingen en ouders kunnen via de mentor een afspraak maken voor het spreekuur van
de jeugdarts.

Ondersteuningsprofiel
Meer informatie over de begeleiding van leerlingen staat in ons ondersteuningsprofiel op onze 
website.

3.6 Passend onderwijs

De basis van passend onderwijs ligt in de wettelijke zorgplicht die scholen/schoolbesturen
hebben. Elke leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Na aanmelding door 
de ouder onderzoekt de school of ze aan de leerling goed onderwijs kan geven. Als de school 
dat niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat
het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen.

In een regio vormen de schoolbesturen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) én de
scholen voor voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) elk een samenwerkingsverband passend
onderwijs. Samen staan ze voor het onderwijs aan elke leerling in de regio. Passend onderwijs is
de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt
georganiseerd. Het gaat om zowel lichte ondersteuning in het reguliere onderwijs als zware
ondersteuning in het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband maken de school-
besturen/scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs
krijgen dat bij hen past. De samenwerking heeft tot doel om te komen tot een beter aanbod dan
elk schoolbestuur apart kan realiseren. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voor
voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren. 

Ondersteuning aan leerlingen & inzet ECT 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er minimaal op alle locaties
geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen binnen het
samenwerkingsverband vastgesteld welke extra ondersteuning zij afzonderlijk kunnen bieden
aan leerlingen. Deze ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel.
Dit profiel is op te vragen bij de huidige school of de school van keuze (deze profielen zijn ook te 
vinden op de website van het samenwerkingsverband: https://www.swv-vo2001.nl/
besturen-scholen/).

Indien een kind extra ondersteuning ontvangt bovenop de basisondersteuning, dan is in veel
gevallen een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) nodig. In dit plan staat welke specifieke onder-
steuning er aan een kind geboden wordt. De school bespreekt dit opp met de ouders en deze
wordt gezamenlijk geëvalueerd op gezette tijden.
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De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de
extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken. De
school is dan ook verantwoordelijk voor de extra ondersteuning en niet het samenwerkings-
verband. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de onder-
steuningsbehoefte van een kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken.
Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs1 moet de
school, samen met ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheids-
verklaring is te vinden op de website: www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button
‘Commissie van Advies’. Uiteraard kunnen ouders ook bij de school terecht voor meer
informatie.

Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het
samenwerkingsverband inschakelen als externe deskundige of als bemiddelaar/onafhankelijk
deskundige bij een blijvend verschil van mening met de school over de ondersteuning aan een
kind. Daarbij opgemerkt dat eerst het gesprek met de school heeft plaatsgevonden. Het
Expertise- & Consultatieteam kan bereikt worden via: ect@swv-vo2001.nl.

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp
Binnen de VO-scholen zijn teams actief die acteren in de aansluiting van onderwijs en jeug-
hulp, de zogenaamde AOJ-teams. In deze teams werken medewerkers van verschillende
organisaties met elkaar samen: de school zelf, leerplicht, VO WIJ, het samenwerkingsverband
en de jeugdarts van de GGD. Doel van deze teams is een sluitende aanpak in de aansluiting
onderwijs-jeugdhulp te realiseren in het belang van de leerling. 

Privacy van leerlingen 
Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. Ouders kunnen erop vertrouwen dat de
school zo terughoudend mogelijk is met het delen van gegevens. Zo wordt te allen tijde
gecheckt welke gegevens noodzakelijk zijn, gegeven het gestelde doel en of er ook andere
manieren zijn om het doel te bereiken. Voor een aantal zaken bestaat een wettelijke grondslag
t.a.v. het doorgeven van gegevens. Bijvoorbeeld:

• van de basisschool naar voortgezet onderwijs als het gaat om het overstap dossier van
de leerling (o.a. toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem);

• van school naar samenwerkingsverband als het gaat om vormen van extra onder-
steuning voor de leerling (op de eigen school, op een tussenvoorziening of de aanvraag 
van een  toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs);

• tussen school en leerplicht als het gaat om verzuim. Zo zijn we als school wettelijk
verplicht om uw kind te melden bij het verzuimloket van DUO als het binnen 4 weken 16
of meer uren verzuimt of langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt.

Voor deze vormen van overdracht is formeel geen toestemming nodig, maar zullen ouders
zoveel als mogelijk bij deze gesprekken betrokken worden of in elk geval geïnformeerd worden.
Voor andere vormen van gegevensoverdracht zal de school in principe altijd toestemming
vragen en – voor zover mogelijk – de informatie delen in aanwezigheid van de ouder. Indien dat
niet mogelijk is, gaat het om het uitwisselen van die gegevens die minimaal nodig zijn voor het
beoogde doel (data-minimalisatie, doelbinding en proportionaliteit).

1 Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een
 plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio (cluster 1) en Kentalis
 (cluster 2). Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling
 toelaatbaar is.
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Website samenwerkingsverbanden t.b.v. de 
informatievoorziening naar o.a. ouders

www.passendonderwijsgroningen.nl 

Website van het ministerie OCW over pas-
send onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
passend-onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs.
Hier kunnen ouders terecht met vragen over 
extra ondersteuning binnen het onderwijs

www.balansdigitaal.nl

Ouders en onderwijs https://www.oudersonderwijs.nl/

Voor vragen over een toelaatbaarheidsver-
klaring voor het speciaal onderwijs kunt u 
terecht bij de Commissie van Advies:

Postbus 8061
9702 KB Groningen 
info@cvagroningen.nl

Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO Groningen 20.01

Bezoekadres: Donderslaan 157A
Postadres: 
Postbus 744, 9700 AS Groningen 
Directie: 
Jan Houwing, 06 134 47 659, 
j.houwing@swv-vo2001.nl 
Erik de Graaf, 06 553 48 225, 
e.de.graaf@swv-vo2001.nl

Expertise- & Consultatieteam (ECT) E-mail ECT VO 20.01: 
ect@swv-vo2001.nl

Twitter https://twitter.com/PaOnVo20_01

Facebook www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

Nadere informatie voor ouders
Voor ouders geldt dat de school de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend
Onderwijs en extra ondersteuning aan hun kind. De school heeft dagelijks contact met de
kinderen en vervult daarmee een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan
ouders. Het samenwerkingsverband heeft ten behoeve van de informatievoorziening naar o.a.
ouders een eigen website ingericht: https://www.swv-vo2001.nl/  Op deze website staat een
aparte button voor de ‘ouder’. Via deze ingang vinden ouders direct relevante informatie. Ook
worden af en toe nieuwsbrieven uitgegeven speciaal voor ouders. Deze zijn ook te vinden op de
website. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook. Op de
website van het Ministerie van OCW: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-
onderwijs is voor ouders veel informatie te vinden op thema. 

Meer informatie
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4.1 Leefregels en leerlingenstatuut

“Samen houden we de school schoon, heel en veilig”. Naast de algemene regels en afspraken in
het leerlingenstatuut heeft de school ook nog een aantal leefregels.

Leefregels
Voor alle medewerkers en leerlingen van de school gelden de volgende basisregels van 
respect:

1. Respecteer jezelf. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.
2. Respecteer elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn, voor zover je daarbij een ander met jouw

gedrag niet kwetst. Vertoon naar een ander toe geen ongewenst gedrag in woord en
gebaar en ook niet in ongewenst seksueel getinte aandacht. Iedereen mag een eigen
mening hebben, luister naar elkaar en discrimineer niet. Pest en bedreig elkaar niet.
Blijf van andermans spullen af.

3. Respecteer de werksfeer. Houd rekening met elkaar, zodat iedereen in het schoolgebouw
rustig kan studeren en werken en zich veilig voelt. In tussenuren gaan de leerlingen naar
de daarvoor bestemde ruimtes. Het is in tussenuren niet toegestaan om in de buurt van
de leslokalen te verblijven. Gedraag je rustig, gebruik geen agressie en geweld. Pest,
bedreig en discrimineer niet. Vloek niet en gebruik geen grove taal.

4. Respecteer je omgeving. Zorg dat het gebouw en de omgeving schoon, opgeruimd en
veilig blijven. Doe de rommel in de afvalbakken. Gebruik en/of verhandel geen drugs of
alcohol. In het schoolgebouw en in de directe nabijheid van de ingangen van de school
mag niet gerookt worden.

5. Respecteer de afspraken. Samenwerken gaat alleen goed als iedereen zich houdt aan de
afspraken die op onze school gelden, zoals:
-   Kom op tijd in de les
-   Verstoor de les niet
-   Meld je af bij afwezigheid en ziekte

Zo zijn onze manieren
Naast de algemene leefregels, zijn er ook regels om ervoor te zorgen dat er prettig met elkaar
gewerkt kan worden.

1. Voordat je naar het lokaal gaat, doe je je jas, pet, muts, sjaal in je kluis of in je tas.
2. Eten en drinken mag op school in de kantine of buiten.
3. Binnen de school is het nuttigen en het in het bezit hebben van energiedranken verboden.
4. Binnen de school is het nuttigen van chips, pizza’s en fastfood (McDonald’s, KFC etc.)

verboden.
5. Pauzes worden doorgebracht in de kantine, de hal of buiten.
6. Bij de start van de les liggen je boeken en spullen op tafel en staat je tas op de grond.
7. Tijdens de les hebben we geluidsapparatuur, oortjes, koptelefoons + telefoons uit en niet

zichtbaar. De telefoon wordt voor de les in de telefoontas gedaan. De docent bepaalt
wanneer functioneel gebruik van deze apparatuur is toegestaan. Bij overtreding wordt 
de apparatuur ingenomen door de docent en ingeleverd bij de meldkamer. De meld-
kamer houdt de overtredingen bij. Bij herhaaldelijk overtreden, worden er maatregelen
genomen door de teamleiding.
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4.2 Protocol schorsing en verwijdering

De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing of verwijdering te maken. De CSG
heeft preventief beleid om schorsing en verwijdering te voorkomen met een goede interne
ondersteuningsstructuur en passende maatregelen die eerst genomen kunnen worden. Maar 
soms ziet het bevoegd gezag, de vestigingsdirecteur of vestigingsleiding geen andere uitweg
dan een maatregel tot time out, schorsing of zelfs verwijdering. Afspraken hierover staan in
bijlage 3 en op de website. 

4.3 Absentie

De CSG Kluiverboom vindt het belangrijk dat leerlingen alle lessen en bijhorende activiteiten
volgen. Daarnaast zijn leerlingen ook wettelijk verplicht om naar school te gaan. Dit staat
beschreven in de leerplichtwet. Naast de ouders en de leerling, draagt ook de school daar een
verantwoordelijkheid in. Zo dient de school de betrokken leerplichtambtenaar op de hoogte
te stellen van veelvuldig schoolverzuim en dient zij preventief acties te ondernemen. Er is 
sprake van schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden afwezig is. Om schoolverzuim 
te kunnen signaleren, is een goede registratie van de afwezigheid van leerlingen van belang. 
Afspraken met betrekking tot afwezigheid zijn te vinden in het absentiebeleid in bijlage 1 en op 
de website. 

4.4 Privacyreglement

De CSG wil een veilige school zijn voor haar leerlingen, medewerkers, gasten en relaties. Privacy
heeft alles te maken met veiligheid. Daarom werkt de CSG in beleid en praktijk hard aan de
bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

In het kader van het onderwijs verzamelt de CSG gegevens van de leerlingen. Deze persoons-
gegevens worden onder andere gebruikt voor begeleiding van leerlingen en het voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals
naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoons-
gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. 

Op het gebruik van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet
van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De CSG is verant-
woordelijk voor het voldoen aan de AVG en heeft daarvoor een privacyreglement vastgesteld.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle vestigingen van de CSG. Het heeft de instemming
van de MR verkregen. Het privacyreglement is te vinden op de website van de CSG.

De CSG heeft volgens de AVG een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld voor
meldingen en vragen over privacy. Deze is bereikbaar via privacydesk@csg.nl.

4.5 Klachtenregeling

De CSG Kluiverboom doet zijn best om fouten te voorkomen, maar toch kan het gebeuren dat 
leerlingen of ouders ergens niet tevreden over zijn. De school stelt het op prijs als ouders en 
leerlingen de school niet alleen laten weten wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Wat 
kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs en de gang van zaken op school. De CSG 
heeft een klachtenregeling voor een zorgvuldige behandeling van klachten. De klachten-
regeling is te vinden in bijlage 4 en op de website.
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4.6 Verzekeringen

De CSG heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

• Schoolongevallenverzekering
• Doorlopende schoolreisverzekering
• Wettelijk aansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie over verzekeringszaken is te lezen in bijlage 6. Ook kan hierover contact worden
opgenomen met het CSG bestuursbureau op 050 574 27 60. Een schade melden kan via
fa@csg.nl .
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5.1 Lestijden en data

Lesrooster
Het lesrooster en de dagelijkse wijzigingen zijn op school en op het roosterportaal te
bekijken. 

Leerlingen kunnen via https://csg.zportal.nl inloggen met hun schoolaccount in het
zogenoemde Zportal. Wanneer ouders roosterinformatie willen inzien, kunnen zij gebruik
maken van het SOMtoday ouderportaal.

Lesuur Tijd

1e lesuur 08.20 - 09.10 uur

2e lesuur 09.10 - 10.00 uur

Pauze 10.00 - 10.15 uur

3e lesuur 10.15 - 11.05 uur

4e lesuur 11.05 - 11.55 uur

Pauze 11.55 - 12.25 uur

5e lesuur 12.25 - 13.15 uur

6e lesuur 13.15 - 14.05 uur

Pauze 14.05 - 14.20 uur

7e lesuur 14.20 - 15.10 uur

8e lesuur 15.10 - 16.00 uur

Dinsdag 27 augustus introductieprogramma
Voor klas 1, 2, 3 en 4 start dit 
programma om 8.20 uur

Woensdag 28 augustus introductieprogramma
Voor klas 1, 2, 3 en 4 start dit 
programma om 8.20 uur

Donderdag 29 augustus start van de lessen volgens 
rooster

Start schooljaar
Op dinsdag 27 augustus 2019 start het nieuwe schooljaar. Hieronder is te zien hoe laat de
leerlingen op school worden verwacht voor het halen van het lesrooster en het introductie-
programma.
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Wat Wanneer

Roostervrije dag leerlingen 26 augustus 2019

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019

Roostervrije dag leerlingen 28 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020

Goede vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag 13 april 2020

April/meivakantie 24 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaartvakantie 21 mei en 22 mei 2020

Pinkstervakantie 1 en 2 juni 2020

Roostervrije dagen leerlingen 1 juli t/m 3 juli 2020

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Roostervrije dag leerlingen 17 augustus 2020

5.2 Vakanties en vrije dagen
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5.3 Lessentabel

Vak afkor-
ting

K01 KT1 KO2 KT2 KV3
Z&W

KV3
PIE/
M&T

KV4
Z&W

KV4
PIE/
M&T

Mens en maatschappij MM 3 3 3 3 - - - -

Biologie* BI 2 2 3 3 4 - 4 -

Beeldende vorming BV 3 3 2 2 - - - -

Duits DU - 2 1 2 - - - -

Computervaardigheden 1 1 1 1 - - - -

Verzorging DVPR V 2 2 2 2 - - - -

Techniek DVPR T 2 2 2 2 - - - -

Engels EN 3 3 3 3 3 3 3 3

Godsdienst en 
levenbeschouwing

GDL 1 1 1 1 1 1 1 1

Kunstvakken 1 KV1 - - - - 1 1 - -

Lichamelijke opvoeding LO 3 3 3 3 2 2 2 2

Maatschappijleer MA - - - - 1 1 1 1

Mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1

Mobiliteit & transport of
Produceren, installeren 
en energie

M&T of 
PIE

- - - - - 14 - 14

Muziek MU 1 1 1 1 - - - -

Nederlands NE 3 3 3 3 3 3 3 3

Natuur- en scheikunde 1* NSK1 1 1 1 1 - 4 - 4

Zorg en welzijn ZW - - - - 14 - 14 -

Rekenen REK 1 1 1 1 - - - -

Taal TL 1 1 1 1 - - - -

Wiskunde WI 3 3 3 3 4 4 4 4

Totaal 31 33 32 33 34 34 33 33

Voor sectoren PIE en M&T is het verplichte keuzevak: nsk1
Voor sector Z&W is het verplichte keuzevak: biologie

* 
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5.4 Lesmateriaal

Gratis lesmateriaal

• leerboeken en werkboeken
• project- en tabellenboeken
• eigen lesmateriaal van de school
• licentiekosten voor digitaal lesmateriaal

Boeken 
De boeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij 
beschadiging of vermissing wordt een boete in rekening gebracht, gebaseerd op de ouderdom 
van het boek. Die varieert van 75% van de nieuwprijs bij één jaar tot minimaal 25% bij 3 jaar en 
ouder.

Zelf aan te schaffen:
Ondersteunende leermaterialen vallen niet onder het gratis lesmateriaal, zoals:

• agenda en atlas
• computer, laptop
• gereedschap
• rekenmachine
• schriften, multomappen, pennen etc.
• woordenboeken

Op de volgende pagina is een overzicht te vinden van de aan te schaffen materialen.

Soft- en hardware
Leerlingen, ouders en medewerkers van de CSG kunnen goedkoop software en hardware kopen
via Slim.nl. Dit is een webwinkel voor scholen met korting op software, hardware, boeken, 
tijdschriften en accessoires. Bij vragen kan contact opgenomen worden met: 
servicedesk@csg.nl. 

Het bestellen gaat al volgt:

1. Ga naar www.slim.nl
2. Klik op ‘Inloggen’
3. Kies ‘Inloggen via Kennisnet’
4. Zoek ‘CSG Groningen’
5. Log in met de eigen CSG-inloggegevens
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Klassen

Aan te schaffen 1 2 3 4

1 set oordopjes (voor afluisteren geluid computer) √ √ √ √

Agenda √ √ √ √

Etui gevuld met pennen √ √ √ √

Potlood HB √ √ √ √

Puntenslijper √ √ √ √

1 witte gum √ √ √ √

Geodriehoek √ √ √ √

Liniaal (30 cm) √ √ √ √

Lijmstift (bv. Pritt) √ √ √ √

Schaar √ √ √ √

Passer √ √ √ √

Plakband √ √ √ √

Penselen nr. 3 en 6 √ √ √ -

Kleurpotloden (minimaal 10 kleuren) √ √ √ √

Viltstiften (minimaal 10 kleuren) √ √ √ √

2 multomappen (23-rings) √ √ √ √

2 set tabbladen (23-rings) √ √ √ √

Lijntjespapier √ √ √ √

Ruitjespapier (1x1 cm) (schrift of multomap) √ √ √ √

1 pakje schriften (lijntjes) √ √ √ √ 

1 pakje snelhechters (doorzichtige voorkant) - - √ √ 

1 pakje showtassen - - √ √

1 A4 schrift √ √ - -

1 A3 schrift ruitjes (1x1 cm) √ √ - -

Rekenmachine Casio FX-82MS √ √ √ √

Gymkleding, sportschoenen (zonder zwarte zool) √ √ √ √

Werkkleding voor kooklessen: 
• haarelastiek (bij lang haar)
• katoenen t-shirt met korte mouwen
• dichte, platte schoenen

√ √ √ √
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5.5 Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen krijgen van het ministerie geld voor schoolboeken en lesmateriaal, maar niet voor 
extra activiteiten zoals excursies en projecten. Daarom vraagt de CSG een vrijwillige ouder-
bijdrage. Wij proberen deze zo laag mogelijk te houden. Het mag geen belemmering vormen 
om het verplichte onderwijsprogramma te kunnen volgen. 

Algemeen en schoolspecifiek deel
Deze bijdrage bestaat uit een algemeen en een schoolspecifiek deel. De hoogte wordt 
vastgesteld in samenspraak met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en deelraad 
van de vestiging. Als ouders ervoor kiezen niet te betalen, kan de leerling uitgesloten worden 
van deelname. Voor die leerlingen wordt een alternatief programma georganiseerd op school.

Betaling
Deze vrijwillige bijdrage wordt via het bestuursbureau van de CSG geïnd. Ouders krijgen een 
e-mail met een link naar de webpagina van ‘WIS Collect’. Dit is een pagina met een overzicht 
van de onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage. Er kunnen verschillende manieren van
betalen gekozen worden. Via de volgende link is een instructievideo te zien waarin wordt
uitgelegd hoe WIS collect werkt: https://vimeo.com/133035617 

Gedragscode schoolkosten
Lees meer in onze ‘gedragscode schoolkosten’.

Tegemoetkoming schoolkosten
Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de 
schoolkosten: 

• van gemeente Groningen 
(https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen)

• Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/)
• Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 

(www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds/)
• Studiefonds Groningen (www.studiefondsgroningen.nl)

Vragen?
Vragen over de betaling kunnen gesteld worden via debiteuren@csg.nl.

https://vimeo.com/133035617
http://www.csg.nl/regelingen/gedragscode-schoolkosten/
https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen
http://www.leergeld.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds/
http://www.studiefondsgroningen.nl
mailto:debiteuren%40csg.nl?subject=
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CSG Kluiverboom 1 2 3 4

Algemene vrijwillige bijdrage

vieringen, wijdingen, 
ouderavonden

10,00 10,00 10,00 10,00

druk- en kopieerwerk, 
papier, portie

30,00 30,00 30,00 30,00

automatisering 10,00 10,00 10,00 10,00

verzekeringen 5,00 5,00 5,00 5,00

Totaal 55,00 55,00 55,00 55,00

Schoolspecifieke vrijwillige bijdrage

schoolreis/introductie/feest* 90,00 35,00 125,00 35,00

mentoractiviteiten (bowlen, zwemmen, etc.) 20,00 20,00 20,00 20,00

onderwijs gerelateerde activiteit* 30,00 30,00 30,00 -

sportdag (klas 1-3), sportoriëntatie (klas 4) 5,00 5,00 5,00 20,00

project onderbouw 25,00 25,00 - -

werkkleding (overall, werkschoenen, schor-
ten, etc.)

- - 25,00 -

loopbaanoriëntatie - - 25,00 -

huur kluisje 10,00 10,00 10,00 10,00

schoolpas 6,00 6,00 6,00 6,00

boeken Nederlands Vroege Lijsters 21,95 21,95 - -

boeken Nederlands Jonge Lijsters - - 21,95 21,95

Totaal 207,95 152,95 267,95 112,95

Totaal vrijwillige ouderbijdrage 262,95 207,95 322,95 167,95

* Voor de geel gearceerde bedragen wordt een aparte factuur verstuurd.

Toelichting
• Klas 1: introductie: 3-daagse schoolkamp, klas 2: schoolreis, klas 3: kamp, klas 4: examen

galafeest
• Schoolpas: Iedere leerling kan een pas kopen waarmee gekopieerd en geprint kan

worden. Ook kunnen leerlingen met dit pasje betalen in de kantine en een laptop lenen.
• Kluisjes: Leerlingen kunnen een kluisje huren voor € 10,00 per schooljaar. 

5.6 Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020



6.1 Contactgegevens CSG Kluiverboom en Bestuursbureau CSG
CSG Kluiverboom 
Kluiverboom 1
9732 KZ Groningen
050 571 01 95
www.csgkluiverboom.nl
info@csgkluiverboom.nl 
www.facebook.com/CSG-Kluiverboom
www.instagram.com/csgkluiverboom
IBAN NL08INGB 0658 7053 4

Bestuursbureau CSG (factuuradres)
Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen
Postbus 9475, 9703 LR Groningen
050 574 27 66
www.csg.nl  
bestuur@csg.nl

6.2 Wijzigingen doorgeven
Bij wijziging van gegevens worden ouders verzocht deze door te geven. Hierbij te denken aan:

• adres 
• telefoonnummer 
• e-mailadres 
• bankrekening
• verandering van ouderlijk gezag (bijvoorbeeld bij scheiding) 

Dit kan via info@csgkluiverboom.nl.

6.3 Afwezigheid melden

Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet dit
vooraf gemeld worden via

• e-mail: absentie@csgkluiverboom.nl  (o.v.v. naam leerling, de klas en de reden van 
verzuim) of

• telefoonnummer: 050 571 01 95
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6.4 Personeelsgegevens

Schoolleiding

Bevoegd gezag dhr. A.L.M. Benders (directeur/
bestuurder SCOG/CSG)

a.l.m.benders@csg.nl

Vestigingsdirecteur dhr. H. Lammerts h.lammerts@csg.nl

Plaatsvervangend
directeur

dhr. R. Datema r.datema@csg.nl

Coördinatoren en andere centrale functies

Decaan dhr. M.J. Scheenstra m.j.scheenstra@csg.nl

Dyslexiebegeleider mevr. R. Sewbaransingh r.sewbaransingh@csg.nl

Examensecretaris dhr. M.J. Scheenstra m.j.scheenstra@csg.nl

dhr. J.L.G. Algra j.l.g.algra@csg.nl

Faalangstreductie-
training

mevr. S. Doorn s.doorn@csg.nl

mevr. R. Sewbaransingh r.sewbaransingh@csg.nl

Intake mevr. S. Doorn s.doorn@csg.nl

mevr. B. Wösten b.wosten@csg.nl

Jeugdagente mevr.  A. Groenhagen agnes.groenhagen@politie.nl

Kunst en cultuur mevr. G.L. Bastiaan g.l.bastiaan@csg.nl

Leerlingencoördinator mevr. W. vdr Heide w.van.der.heide@csg.nl

Meldkamer
mevr. A. Blom 
mevr. S. Drent
dhr. F. Eijgelshoven

absentie@csgkluiverboom.nl 
a.blom@csg.nl 
s.drent@csg.nl
f.eijgelshoven@csg.nl

Ondersteunings-
coördinator en 
coördinator pestprotocol

mevr. S. de Hoop s.de.hoop@csg.nl

Orthopedagoog mevr. B. Wösten b.wosten@csg.nl

Schoolarts mevr. P. Alkhaliffa 050 367 40 00

Schoolopleider mevr. A. Kremer a.kremer@csg.nl

Stagecoördinator dhr. L.K. Lubberink l.k.lubberink@csg.nl

mevr. G. Willems g.willems@csg.nl

Vertrouwenspersoon 
extern

mevr. E.M. Reinders emreinders@versatel.nl

Vertrouwenspersoon 
intern

mevr. G.Willems g.willems@csg.nl

Functionaris voor
Gegevensbescherming

dhr. J.C. Ottjes privacydesk@csg.nl
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Onderwijzend personeel

dhr J.L.G. Algra ARJ Wiskunde, Nederlands,
rekenen, godsdienst en
levensbeschouwing

j.l.g.algra@csg.nl

mevr. G.L. Bastiaan BSN Beeldende vorming, ckv, 
godsdienst en levens-
beschouwing

g.l.bastiaan@csg.nl

dhr. S.J. Bos BSP Lichamelijke opvoeding, 
rekenen

s.j.bos@csg.nl

dhr. Y.J. Bremer YJB Engels, wiskunde

dhr. G. Burema MBO M&T

dhr R. Datema DAR Wiskunde, rekenen r.datema@csg.nl

mevr. S. Doorn DNS Nederlands, taal s.doorn@csg.nl

mevr. M. Fransen FRM Biologie m.fransen@csg.nl

dhr. F.J. Glastra van Loon GLA Nederlands, godsdienst en 
levensbeschouwing,

f.j.glastra.van.loon@csg.nl

mevr. L. de Groote GEL Biologie l.de.groote@csg.nl

mevr. W. van der Heide HEW Zorg en Welzijn w.van.der.heide@csg.nl

mevr. D. Hoogenkamp HPD Beeldende vorming, CKV,
godsdienst en levens-
beschouwing, techniek, ICT

d.hoogenkamp@csg.nl

mevr. M. Kleiterp KLT Engels, Zorg en Welzijn m.kleiterp@csg.nl

mevr. A. Kremer KMS dvprv a.kremer@csg.nl

dhr. H. Kuper Produceren, installeren en 
energie

dhr L.K. Lubberink LKR Produceren, installeren en 
energie

r.lubberink@csg.nl

mevr. E. Meester MEE Engels e.meester@csg.nl

dhr. A.G. van der Neut natuurkunde

dhr. P. Noordhuis Produceren, installeren en 
energie

mevr. M. Poesiat SHM docent trajectklas m.poesiat@csg.nl

mevr. L. Rondhuis ROL Nederlands, taal l.rondhuis@csg.nl

dhr. M.J. Scheenstra SCM Lichamelijke opvoeding m.j.scheenstra@csg.nl

mevr. I. Scholte-ter Horst SEI Lichamelijke opvoeding i.scholte.ter.horst@csg.nl

dhr. P. Seggers SSP MBO M&T p.seggers@csg.nl

mevr. R. Sewbaransingh SEW Engels r.sewbaransingh@csg.nl

mevr. H. Swierenga Zorg en welzijn

Onderwijzend personeel

mevr. J.M. Tromp TPJ Duits, Nederlands, taal j.m.tromp@csg.nl

dhr. W. Tukker TRW Muziek, dvprt, godsdienst en 
levensbeschouwing, 

w.tukker@csg.nl

mevr. Vaatstra SCS wiskunde

dhr. R. van der Veen VNI Mens en maatschappij, ICT, 
godsdienst en levensbe-
schouwing

r.van.der.veen1@csg.nl

dhr. J.C. Wagenaar WRJ ICT, mens en maatschappij, 
godsdienst en levens-
beschouwing, 
maatschappijleer

mevr. G. Willems-Zielman ZNG Zorg en Welzijn g.willems@csg.nl

Onderwijsondersteunend personeel

mevr. A. Blom BLM onderwijsassistent, 
meldkamermedewerkster

a.blom@csg.nl

mevr. K. Corbach directiesecretaresse/
leerlingadministratie

mevr. S. Drent DTS onderwijsassistent, 
meldkamermedewerkster

s.drent@csg.nl

dhr. F. Eijgelshoven ENF onderwijsassistent, 
meldkamermedewerker

f.eijgelshoven@csg.nl

dhr. R.I. Hut HTB hoofdconciërge r.hut@csg.nl

dhr. T. Kosse KTO roostermaker t.kosse@csg.nl

dhr. R. Nijboer NYB conciërge r.nijboer@csg.nl
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Bijlage 1: Absentieregeling CSG Kluiverboom

Lees meer over de absentieregeling op onze website.

Afmelden tijdens lessen = persoonlijk bij de meldkamermedewerker
Een leerling die tijdens de lessen de school wil verlaten, meldt zich persoonlijk af bij de 
meldkamermedewerker (bij afwezigheid: bij de schoolleiding). Dit kan op twee manieren: de 
leerling levert een briefje in van een van de ouders of de meldkamermedewerker belt op dat 
moment met een ouder.

Terugkeer na absentie = briefje inleveren
De leerling levert direct na terugkeer op school een absentiebriefje in bij de meldkamer met 
daarin: naam, klas, data en uren van afwezigheid, reden van absentie en de handtekening van 
een van de ouders. Een printversie kunt u vinden op de website.

Vrijaf vragen = schriftelijk verzoek
Ouders kunnen vrijaf vragen met een ondertekende brief waarin staat waarom vrijaf gevraagd 
wordt. 

Afspraken met tandartsen en artsen e.d. = niet onder lestijd
Wij vragen ouders om afspraken met tandartsen en artsen buiten de lestijden te maken. Lukt
dit niet? Dan graag van tevoren aan ons doorgeven.

(Herhaaldelijk) spijbelen = actie ondernemen
Als een leerling (herhaaldelijk) spijbelt, nemen wij contact op met de ouders en kan de leer-
plichtambtenaar ingeschakeld worden. Onder spijbelen verstaan wij het ongeoorloofd
verzuimen van een schoolactiviteit. Dit kan dus ook zijn het niet bezoeken van een schoolfeest, 
inhaal moment of les.

Te laat komen
Leerlingen die te laat komen, worden door de docent genoteerd. Ze krijgen een briefje mee 
voor toegang tot de les. Na drie noteringen volgt een waarschuwingskaart. Bij elke volgen-
de te laat melding moet de leerling zich de volgende schooldag een half uur voor aanvang 
van zijn/haar eerste lesuur melden bij de meldkamermedewerker. Bij de 6e en 9e te laat 
melding neemt de mentor contact op met de ouder. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt 
de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

Verlof buiten schoolvakanties/huiswerk en proefwerk
De school kan helaas geen rekening houden met uitjes van ouders en kinderen. Er wordt geen 
vrijstelling verleend voor het maken en leren van huiswerk of voor een proefwerk.

Absentieregeling lichamelijke opvoeding/gymnastiek

• Blijvende handicap = verzoek tot vrijstelling. 
Als leerlingen wegens blijvende lichaamsgebreken nooit aan de lo-lessen
kunnen deelnemen, dienen hun ouders een schriftelijk verzoek tot vrijstelling
van deze lessen in bij de teamleider. Deze leerlingen melden zich aan het begin van
het schooljaar bij de betrokken docent en krijgen een vervangende opdracht.

• Tijdelijke handicap = altijd melden bij docent lo. 
Tijdelijke absenten en leerlingen met ‘kleine blessures’ melden zich altijd bij de docent lo 
met een briefje van de ouders. Deze leerlingen hebben hun gymkleding bij zich, zodat in 
overleg met de docent besproken kan worden hoe de les gevolgd kan worden.
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Bijlage 2: CSG Leerlingenstatuut
Vastgelegd in januari 2014. Het leerlingenstatuut is ook te vinden op de website van de CSG.

1. Leerlingenstatuut

1.1  Algemeen

1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van de CSG
 dan wel verwijst naar de rechten en plichten die in andere documenten van de CSG zijn
 opgenomen. Het bestaat uit een algemeen deel, geldend voor de gehele CSG, eventueel 
 aangevuld met een vestigingsdeel.
1.1.2  Het leerlingenstatuut beoogt de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken.
1.1.3  De doelen van het statuut zijn gericht op het voorkomen dan wel oplossen van
 problemen en alsmede op het uitsluiten van willekeur.
1.1.4  Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Het
 bevoegd gezag gaat niet tot vaststelling dan wel wijziging van het statuut over voordat
 de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (voor het algemene  deel) c.q. van
 de deelraad (voor het vestigingsdeel) conform art. 13.1.e van de Wet op de 
 Medezeggenschap Scholen instemming heeft verleend.
1.1.5  Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen 
 en geldt t.o.v. het bevoegd gezag en alle aan de school verbonden organen en 
 personeelsleden. Het statuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en -terreinen bij
 alle activiteiten die van de school uitgaan.
1.1.6  Het leerlingenstatuut treedt in werking na vaststelling door het bevoegd gezag en heeft
 een geldigheidsduur van 2 jaar. Na het verstrijken van deze termijn wordt het statuut al
 dan niet in aangepaste vorm opnieuw aangeboden aan de leerling-geleding van de 
 medezeggenschapsraad.
1.1.7  Het leerlingenstatuut kan voor elk deel tussentijds worden gewijzigd op voorstel van
 hetzij de leerlinggeleding van de MR, hetzij de CSG- directie resp. vestigingsdirecteur.
 Een voorstel tot wijziging wordt aan het bevoegd gezag aangebod. Het bevoegd gezag
 kan het leerlingenstatuut wijzigen nadat het al dan niet daartoe een voorstel heeft
 ontvangen.
1.1.8  Het bevoegd gezag gaat niet tot wijziging over voordat de leerlinggeleding van de 
 medezeggenschapsraad resp. van de deelraad zich over het wijzigingsvoorstel heeft
 kunnen uitspreken. Indien een voorstel tot wijziging niet wordt overgenomen, deelt het
 bestuur dit onder opgave van redenen aan de indiener(s) mee.
1.1.9  Het leerlingenstatuut wordt automatisch voor een periode van twee jaar in dezelfde
 vorm verlengd. Tot een maand voor de afloop van de geldigheidsduur kunnen 
 wijzigingen worden ingediend bij en/of door het bevoegd gezag.
1.1.10  Het leerlingenstatuut wordt door het bevoegd gezag gepubliceerd op de site van de 
 CSG. Op de site van de vestigingen wordt hiernaar verwezen.

1.2  Begrippen

In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:
• Bevoegd gezag: de directeur/bestuurder van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in 

Groningen
• de school: de Christelijke Scholengemeenschap “Groningen” te Groningen met 

vestigingen in Groningen, Hoogezand en Winsum;
• de vestigingsdirecteur: degene die de dagelijkse leiding heeft over de vestiging;
• de vestiging: één van de zes vestigingen van de Christelijke Scholengemeenschap 

“Groningen”;
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• leerlingen: alle aan de school ingeschreven leerlingen;
• ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;
• personeelsleden: de aan de school verbonden leden van de vestigingsleidingen, 

docenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires, vrijwilligers en 
medewerkers die vanuit andere partijen op de school zijn gestationeerd dan wel 
gedetacheerd zijn;

• CSG-directie: diegenen die leiding geven aan de school;
• docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een 

lesgevende taak;
• teamleider: het personeelslid dat een team leidt;
• medezeggenschapsraad/deelraad: het orgaan binnen de school resp. vestiging ten 

behoeve van overleg en medezeggenschap;
• klassenvertegenwoordiger/klassenleerling: door de klas verkozen leerling(en) die de 

klas of groep vertegenwoordigt;
• schoolregels: de gedragsregels voor leerlingen zoals jaarlijks vermeld in de schoolgids

van de vestiging;
• inspecteur: de inspecteur van het voortgezet onderwijs;
• grensoverschrijdend gedrag: o.a. intimidatie, (homo)seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, racisme, radicalisering, discriminatie, agressie, fysiek en mentaal.

In dit leerlingenstatuut wordt ten behoeve van de leesbaarheid alleen in de manne-
lijke vorm geschreven. Daar waar mannelijke voornaamwoorden worden gebruikt,
kunnen ook vrouwelijke worden gelezen.

1.3  Rechten en plichten in algemene zin

1.3.1  Bij strijdigheid van dit statuut met wettelijke bepalingen of met de statuten van de
 stichting van welke de school uitgaat, wijken de bepalingen van dit statuut.
1.3.2  Het leerlingenstatuut laat de rechtspositie van het personeel onverlet.
1.3.3  De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten  en zijn
 gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst die met het 
 bevoegd gezag is gesloten.
1.3.4  De leerlingen houden in hun gedrag en hun uitlatingen rekening met de grondslag en
 doelstelling van de school.
1.3.5  De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen
 voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in
 een passende sfeer.
1.3.6  De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de schoolregels. Evenzo hebben zij het
 recht personeelsleden en/of organen aan te spreken op de voor hen geldende regels.
1.3.7  De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle
 andere personen in de school. Ook zijn zij respect verschuldigd aan alle goederen van 
 elkaar, van alle andere personen in de school en alle andere goederen in de school.
1.3.8  In onvoorziene gevallen beslist het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de  leerling-
 geleding van de MR hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Aan het  bevoegd gezag
 is ook de interpretatie van dit statuut opgedragen in de gevallen waarin dit statuut niet
 een ander orgaan belast. Deze interpretaties kunnen vervolgens - indien nodig - als
 wijzigingen c.q. aanvullingen worden voorgelegd.

2.  Toelating

2.1  De toelating van leerlingen wordt geregeld in het protocol ‘Toelatingsbeleid’ zoals deze
 te vinden is op de site van de CSG.
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3.  Dagelijkse gang van zaken

3.1  Beschikbaarheid leerlingen voor school
 De leerlingen worden geacht voor onderwijs dan wel schoolactiviteiten op schooldagen
 beschikbaar te zijn vanaf een half uur voor aanvang van de lestijd tot en met een half
 uur na afloop van de lestijd zoals deze geldt voor de vestiging. In uitzonderlijke gevallen 
 kan indien dit vooraf gecommuniceerd is hiervan worden afgeweken.
3.2  Veiligheid
 De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften   
 betreffende de veiligheid in de vestiging en overigens zodanig dat de veiligheid   
 in de vestiging zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
3.3  Schade

3.3.1  In de gids van de vestiging wordt aangegeven wanneer het bevoegd gezag 
 aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van bezittingen van leerlingen aanvaardt,
 dan wel hoe het bevoegd gezag handelt bij schade door leerlingen aan de onder het
 beheer van het bevoegd gezag staande zaken toegebracht.
3.3.2  Indien een minderjarige leerling voor enige schade verantwoordelijk is, stelt de
 vestiging de ouders daarvan in kennis en daarvoor aansprakelijk.

4.  Toetsing, beoordeling, rapportage

4.1  Voor wat betreft de toetsing, beoordeling en rapportage wordt verwezen naar de kaders 
 toetsbeleid zoals deze te vinden zijn op de CSG-site. Genoemde kaders zijn nader
 ingevuld door de vestigingen. Voor wat betreft dit laatste wordt verwezen naar de sites
 van de afzonderlijke vestigingen.

5.  Bevordering

5.1  Het bevoegd gezag stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar
 het volgende leerjaar te kunnen overgaan. Deze criteria worden jaarlijks aan het begin
 van de cursus, uiterlijk 1 oktober schooljaar aan de leerlingen kenbaar gemaakt.
5.2  Bij de bevordering kunnen voorwaarden worden gesteld en/of werkadviezen worden
 verstrekt. Bij acceptatie dient de leerling de daaraan verbonden verplichtingen na te
  komen.

6.  Examen

6.1  Elk jaar wordt het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in het kader van het
 eindexamen voor 1 oktober aan de leerlingen bekend gemaakt, voor zover dit 
 programma in het desbetreffende cursusjaar wordt afgenomen. Het examenreglement
 wordt met het PTA bekend gemaakt.

7.  Disciplinaire maatregelen

7.1  De leerling die de in de vestiging geldende regels niet nakomt en/of zich niet houdt aan  
 wat in dit reglement is opgenomen, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. 
 Disciplinaire maatregelen kunnen onder andere zijn:

• gemiste lessen inhalen
• nablijven
• uit de les verwijderd worden
• maken van zinvol strafwerk
• opruimen van rommel
• corveewerkzaamheden uitvoeren/ gemaakte schade herstellen
• de toegang tot de vestiging ontzegd worden
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• geschorst worden
• doorverwijzing naar de leerplichtambtenaar
• overplaatsing naar een andere vestiging van de CSG
• tijdelijke uitplaatsing naar een time-outvoorziening of een andere onderwijs-

instelling
• definitief van school verwijderd worden

7.2  Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding
 tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de 
 maatregel.
7.3  Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is
 opgelegd, kan hij dit aan de teamleider ter beoordeling voorleggen.
7.4  Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door teamleider is
 opgelegd, kan hij dit aan de vestigingsdirecteur ter beoordeling voorleggen.
7.5  Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de vestigings-
 directeur is opgelegd, kan hij dit aan de CSG-directie ter beoordeling voorleggen.
7.6  Op grond van herhaald ernstig wangedrag kan de vestigingsdirecteur op advies van het 
 Zorgadvies-team een leerling tijdelijk uitplaatsen naar “Rebound”. Dit besluit wordt
 genomen nadat de leerling en zijn ouders in de gelegenheid gesteld zijn zich hierover
 uit te spreken en zal schriftelijk aan de leerling en zijn ouders worden verteld, met 
 opgave van redenen.
7.7  Het bevoegd gezag kan een leerling op grond van herhaald grensoverschrijdend gedrag 
 naar een andere vestiging van de CSG overplaatsen. Voordat het bevoegd gezag hiertoe
 besluit worden de leerling en zijn ouders eerst in de gelegenheid gesteld zich hierover
 uit te spreken. Het overplaatsingsbesluit zal door het bevoegd gezag niet eerder 
 worden genomen dan nadat de betrokken vestigingsdirecteuren zijn gehoord en zal 
 schriftelijk aan de leerling en zijn ouders worden verteld, met opgave van redenen.
7.8  Een leerling die bij herhaling de in de vestiging geldende regels overtreedt of zich 
 schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag, kan door de vestigingsdirecteur 
 worden geschorst, of door het bevoegd gezag definitief van de school worden
 verwijderd. In dat geval is het CSG-protocol ‘schorsing en verwijdering’ van toepassing, 
 zoals deze te vinden is op de site van de CSG.

8.  Privacy

8.1  Inzake de privacy wordt verwezen naar het ‘Privacyreglement persoonsgegevens CSG’
 zoals deze te vinden is op de CSG-site.

9.  Klachten

9.1  Inzake klachten wordt verwezen naar de ‘Klachtenregeling CSG’ zoals deze te vinden is
 op de CSG-site.

10.  Inspraak

10.1  In het medezeggenschapsreglement heeft het bevoegd gezag regels vastgelegd t.a.v. de
 rechten en plichten van de leerlingen in de medezeggenschapsorganen
 (medezeggenschapsraad en deelraad).

11.  Instellingen van de leerlingen

11.1  Binnen de vestigingen van de CSG kunnen op initiatief van leerlingen en/of andere
 organen van de vestigingen commissies worden opgericht met  toestemming van de
 vestigingsdirecteur. Daarbij dienen in ieder geval de samenstelling, de taak en de
 verantwoordingsplicht worden geregeld.
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12.  Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering

12.1  Voor de leerlingen geldt vrijheid van mening en uiterlijk behoudens ieders 
 verantwoordelijkheid volgens de wet en met inachtneming van andermans 
 persoonlijke integriteit. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn voor (groepen)
 personen of religies worden niet toegestaan. Indien er sprake is van discriminatie,
 pesten, of belediging kunnen door of namens de schoolleiding  passende maatregelen
 getroffen worden.
12.2  Met inachtneming van het gestelde onder 1.2.1 dienen leerlingen elkaars mening en die
 van anderen te respecteren.
12.3  Het is aan ieder die zich in het schoolgebouw of op het terrein van de vestiging  bevindt
 niet toegestaan om zonder toestemming vooraf van de vestigingsdirecteur schriftelijke
 materialen te verspreiden. Het is verboden om in het schoolgebouw of op het terrein
 van de vestiging propaganda te maken voor organisaties die discriminatie beogen of
 anderen daartoe aanzetten. 

13.  Geschillen

13.1  Indien leerlingen, personeelsleden of aan de vestiging verbonden organen menen dat 
 het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen
 geschil op te lossen met de betrokken perso(o)n(en) of  orga(a)n(en) met wie het geschil
 gerezen is. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet
 heeft kunnen plaats vinden, wordt er verwezen naar de ‘Klachtenregeling CSG’ zoals
 deze te vinden is op de CSG-site.
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Bijlage 3: CSG Protocol schorsing en verwijdering

Hieronder is het protocol schorsing en verwijdering weergegeven in een stroomschema. Het
complete protocol schorsing en verwijdering is te vinden op de website. Dit protocol is vast-
gelegd in december 2012.
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http://www.csg.nl/regelingen/schorsen-en-verwijderen/


Bijlage 4: CSG Klachtenregeling
Vastgelegd in december 2012. De klachtenregeling is ook te vinden op de website van de CSG.

Klachten melden
We doen ons best om fouten te voorkomen, maar toch kan het gebeuren dat u ergens niet
tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons niet alleen laat weten wat goed gaat, maar 
ook wat beter kan. Daarmee helpt u ons bij het verbeteren van het onderwijs en de gang van
zaken op school.  Helaas lukt het niet altijd om klachten te voorkomen. Voor die situaties hebben 
wij een klachtenregeling. Voor klachten over examens verwijzen we naar het examenreglement.

Stap 1: oplossing zoeken binnen de vestiging
We proberen klachten op het niveau op te lossen waar ze zich voordoen. Bij klachten over de
onderwijsresultaten of het welzijn van een leerling kunt u contact opnemen met de mentor. 
Lukt het niet om een oplossing te vinden, dan kunt u zich tot de teamleider wenden. Lukt het 
dan nog niet om een oplossing te vinden, dan kunt u zich tot de vestigingsdirecteur wenden. 
Voor de afhandeling van de klacht kunt u zich laten ondersteunen door de interne vertrouwens-
persoon van de vestiging. De contactgegevens staan vermeld in de schoolgids.

Stap 2: een klacht indienen bij de directeur/bestuurder
Als het niet lukt om via de vestigingsdirecteur de klacht op te lossen, dan kunt u schriftelijke uw
klacht indienen bij de directeur/bestuurder van de CSG (bestuur@csg.nl). Indien u dat wenst
kunt u zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon (mevrouw E.M. Reinders,
emreinders@versatel.nl).

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie
Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch of
lichamelijk geweld, discriminatie en radicalisering kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
Daarnaast kunt u een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. 
Deze inspecteur zal de klachten niet zelf behandelen, maar zal adviseren en informeren. Hij kan 
u ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht van de school
Bij klachten waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of andere strafbare feiten, is de 
school verplicht deze zaken te melden en, indien nodig, aangifte te doen bij justitie.
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Bijlage 5: CSG Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering
Voor leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers, bestuursleden en gastdocenten is een 
schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens de schooluren, stage-
werkzaamheden en tijdens evenementen die door de school worden georganiseerd en de
benodigde reistijd voor het komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten. Het gaat hier
om een ongevallenverzekering; om lichamelijk letsel dat niet door opzet ontstaat. Schade aan
brillen, fietsen en andere materialen wordt niet vergoed door deze verzekering. Geneeskundige
en tandheelkundige kosten worden uitsluitend vergoed wanneer de eigen ziektekosten-
verzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt. 

Doorlopende schoolreisverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor alle uitstapjes en reizen die door de school georganiseerd
worden. Deze verzekering heeft een eigen risico van € 50,- voor bagage.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Schade kan alleen op school worden verhaald als de school of de medewerkers daarvoor
wettelijk aansprakelijk zijn. Daarom is voor hen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Er moet met betrekking tot de schade terecht een verwijt kunnen worden gemaakt.
Als dat niet mogelijk is, dan moet degene die de schade lijdt, deze schade zelf dragen. Deze
verzekering dekt dus niet de wettelijke aansprakelijkheid van de leerlingen persoonlijk. Ouders
kunnen deze aansprakelijkheid dekken via de particuliere WA-verzekering. Voor de
aansprakelijkheidsverzekering geldt een franchise van € 100,-. Schade beneden dit bedrag
wordt niet vergoed.

Verlies of beschadiging eigendom leerlingen
De school kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing van of beschadiging
aan eigendommen van leerlingen.

Vernielingen
Als een leerling spullen van een ander opzettelijk vernield heeft, moet hij de schade uiteraard
vergoeden. Zolang deze kosten niet zijn betaald, kan de leerling de toegang tot de school
worden ontzegd.

Meer informatie
Voor meer informatie over verzekeringszaken kunt u contact opnemen met het bestuursbureau 
van de CSG op 050 574 27 60. Een schade melden kan via fa@csg.nl.
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vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-tl

Adres
Kluiverboom 1
9732 KZ Groningen

T 050 571 01 95
E info@csgkluiverboom.nl
W www.csgkluiverboom.nl

De Christelijke Scholengemeenschap
Groningen (CSG) gaat uit van de Stichting 
Christelijk Onderwijs Groningen. De CSG 
biedt christelijk voortgezet onderwijs op 
vijf vestigingen in Groningen en Winsum.
Dit zijn:

CSG Augustinus
CSG Kluiverboom
CSG Selion
CSG Wessel Gansfort 
CSG Winsum
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