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Welkom op  
CSG Kluiverboom 
Bij ons op school leven we samen, leren 
we samen en vieren we samen. Rust, 
stabiliteit en structuur in de klas zorgen 
voor een fijn leerklimaat. Samen met 
jou bekijken we continu wat voor jou 
het beste werkt en wat de volgende 
stap wordt, want: Jij verdient het!

CSG Kluiverboom is een kleine en 
levendige school waar leerlingen  
en docenten elkaar kennen. 
Persoonlijke aandacht is vanzelf
sprekend en een veilige en prettige 
school vinden we belangrijk. 

In klas 1 volg 
je de meeste 
lessen in je eigen 
stamlokaal. Dat 
zorgt voor rust, 
stabiliteit en 
duidelijkheid in 
de klas en komt 
het leerklimaat 
ten goede.

We helpen je te ontdekken waar je 
goed in bent, wat je nog lastig vindt 
en natuurlijk wat je leuk vindt om te 
doen. Daar waar mogelijk passen we 
het onderwijs op jou aan. Je kunt een 
diploma op maat halen! 

We volgen je ontwikkeling op de voet, 
sturen bij als dat nodig is en bieden de 
beste individuele ondersteuning om je 
op te leiden tot de vakman/vrouw die 
in jou schuilt!

Ontwikkeling, 
betrokkenheid  

en plezier 
staan voorop

Kleine school  
waar leerlingen en 

docenten elkaar  
goed kennen



vmbo-bb 100%  
(3e jaar op rij)

vmbo-kb 100%  
(2e jaar op rij)

vmbo-tl 83,3%**

205
Leerlingen*

Veiligheid  
en structuur

De enige school 
in Groningen 

die mobiliteit & 
transport aanbiedt

Unieke 
samenwerking  
met het mbo

Diploma op
maat

*peildatum 20212022
** van 6 examenkandidaten

Slaagpercentage* 



We hebben les in de 
werkplaats van het 
Noorderpoort, die 
staat vol met auto's. 



Ik vind mobiliteit en transport een 
leuke basis. We hebben lessen in de 
werkplaats op het Noorderpoort, die 
staat vol met auto´s. Wat ik wel fi jn 
vind is dat er veel docenten rondlopen, 
zowel van Kluiverboom als van 
Noorderpoort. Er is altijd wel iemand 
die je wil helpen. En wat ik ook tof vind 
is dat we al veel dingen doen die de 
jongens van mbo ook doen.

Michael

We hebben les in de 
werkplaats van het 
Noorderpoort, die 
staat vol met auto's. 

Oud-leerling, profi el M&T



Over
school

Op CSG Kluiverboom kun je 
een diploma op maat halen. 
We hebben een unieke 
samenwerking met het mbo 
en leiden je op tot werk.



Over
school

Goede begeleiding
Niet iedereen leert op dezelfde manier 
of is gebaat bij dezelfde aanpak. 
Sommige leerlingen hebben hulp nodig 
om het beste uit zichzelf te halen. 
Daarom zoeken we samen met jou en je 
mentor uit welke manier van leren het 
best bij jou past en wat je nodig hebt 
om verder te komen. We kijken niet 
alleen naar de lesstof, maar ook naar 
wat je buiten de lessen nodig hebt om 
te kunnen leren. Als je dyslexie hebt 
kunnen we extra ondersteuning bieden. 
Hiervoor hebben we specialisten in 
huis.  We maken gebruik van het CSG 
Expertisecentrum om deze leerlingen 
zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Bij ons op school werken we formatief. 
Dat betekent dat we veel aandacht 
besteden aan wat je zou moeten 
kennen en kunnen. Aan het einde van 
elke periode krijg je per vak één toets 
om te laten zien wat je kunt en weet. De 
nadruk ligt minder op de cijfers en juist 
extra veel op wat je hebt geleerd.

Daarnaast zetten we in op waarderend 
leren, waarbij docenten op een 
positieve en energieke wijze het 
beste in onze leerlingen naar boven 
proberen te halen. Dus het ontdekken 
en ontwikkelen van talent en het 
versterken van plezier en motivatie op 
school. Zo worden de leerprocessen 
niet alleen eff ectiever, maar ook leuker!

Een diploma op maat voor
iedereen
Een diploma op maat betekent dat je 
voor één of meerdere vakken examen 
op een hoger niveau kunt doen. 
Stel dat je vmbokb doet en heel 
goed bent in Nederlands, dan kun je 
voor dat vak examen doen op vmbo
tl niveau. Op je diploma wordt dan 
vermeld dat Nederlands op een hoger 
niveau is afgerond. Zo kun jij met de 
beste ondersteuning je diploma halen 
op 
het voor jou hoogst haalbare niveau.

Unieke samenwerking met mbo
Je krijgt op CSG Kluiverboom niet 
alleen theorie en praktijklessen op 
school, maar gaat ook al de deur 
uit om op het mbo praktijklessen te 
volgen. En dat is best uniek! Je volgt 
dan praktijkles mobiliteit en transport 
op het Noorderpoort College. Zo wordt 
de mboschool voor jou bekend terrein 
en krijg je les in de beste omgeving 
om het vak te leren. Daardoor ben je 
goed voorbereid en weet je precies 
wat de vervolgopleiding inhoudt. 
Deze samenwerking tussen CSG 
Kluiverboom en het mbo gaat jou 
gegarandeerd opleiden naar werk.



Op 
school 
Samen bekijken we wat voor 
jou het beste werkt, welke 
manier van leren bij je past en 
wat de volgende stap wordt.



Vmbo-bb  
(basisberoepsgerichte leerweg)
Vmbobb is bestemd voor leerlingen 
die praktisch ingesteld zijn. 
Je doet examen in vier algemene 
vakken en in een beroepsgericht 
programma. 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.

Vmbo-kb  
(kaderberoepsgerichte leerweg)
Vmbokb is voor leerlingen die het 
liefst theoretische kennis opdoen  

door met praktijk bezig te zijn.  
Je doet examen in vier algemene 
vakken en een beroepsgericht 
programma. De theoretische belasting 
is in deze leerweg zwaarder dan in de 
basisberoepsgerichte leerweg. Ook 
is het examenprogramma voor deze 
leerweg uitgebreider.

Vmbo-tl  
(theoretische leerweg)
Als algemene theoretische vakken je 
meer liggen dan de beroepsgerichte 
vakken, dan is de tlstroming het 
meest geschikt voor jou.

Op 
school 



Onderbouw
De overgang van de basisschool 
naar onze school proberen we zo 
makkelijk mogelijk voor je te maken. 
Zo volg je in klas 1 de meeste lessen 
in je eigen stamlokaal. Dit betekent 
dat de docent naar jou komt, zodat 
je je rustig kunt voorbereiden 
op de volgende les en je je volop 
kunt concentreren op het leren. Je 
krijgt een duidelijk rooster en kunt 
makkelijk zien wat je (huis)werk is. 
Hierdoor weet jij precies wat je kunt 
verwachten. Ook krijg je de meeste 
uren les van je mentor. Je hebt dus 
niet elk uur een andere docent. Zo 
leer je je klasgenoten en 
de mentor snel goed kennen. 
De mentor is er voor jou en helpt je 
vaardigheden ontwikkelen die je in 
de toekomst goed kunt gebruiken.

Aan het einde van de tweede klas 
krijg je advies over welke leerweg 
je in de bovenbouw het beste kunt 
gaan doen.

Bovenbouw
In de bovenbouw volg je naast de 
kernvakken (Nederlands en Engels), 
een beroepsgericht programma. 

Op vmbo-tl kies je uit de profi elen 
techniek, economie, zorg en welzijn 
of landbouw

Doe je vmbobb of vmbokb, dan 
kies je aan het einde van klas 2 één 
van de onderstaande profi elen. 

       Zorg en 
welzijn (Z&W)

       Mobiliteit en 
transport (M&T)

        Produceren, installeren 
en energie (PIE)

Binnen deze profi elen wordt nauw 
samengewerkt met het mbo.



BIJ ONS 
OP SCHOOL

  Vieren we het leven

     Gaan we op een  
avontuurlijk kamp

     Organiseren we  
leuke excursies

  Hebben we het gezellig



 Ik vind het fi jn dat de 
school niet zo groot is, 
dan is het ook niet zo druk. 

Ik heb gekozen voor zorg & welzijn, ik wil namelijk kok 
worden. Thuis kook ik ook graag, ik kan hele lekkere 
hamburgers maken (vinden mijn ouders en zusje ook).

Ik kom uit Sappemeer, maar hoefde niet per se naar 
de school in de buurt. Ik heb een paar open dagen 
bezocht en vond CSG Kluiverboom het leukst. Ik 
vind het fi jn dat het zo klein is, dan is het ook niet 
zo druk. Ik was de enige van mijn school die naar 
CSG Kluiverboom ging. Dat was best spannend, maar 
ook leuk, omdat het weer iets nieuws was. Je maakt 
hier gelukkig gemakkelijk nieuwe vrienden.

Daniek Klas 3
vmbo-kb



Mentor
Je hebt ook een eigen mentor. Je mentor 
begeleidt jou en heeft  contact met je ouders. 
Hij of zij is je vaste aanspreekpunt en maakt 
je wegwijs in school. Je hebt elke week 
mentorles en krijgt dan huiswerktips, leert 
hoe je kunt plannen en organiseren en hoe 
je toetsen voorbereidt. Zo kun jij goede 
studieresultaten behalen. 

Met je mentor bespreek je ook hoe het met je 
gaat op persoonlijk vlak. Als je bijvoorbeeld 
gepest wordt of even niet zo goed in je vel 
zit, kun je bij je mentor terecht; de mentor is 
er voor jou, kent jou en zorgt ervoor dat jij je 
optimaal kunt ontwikkelen. 

Extra ondersteuning
CSG Kluiverboom biedt ook plek voor 
leerlingen met extra ondersteunings
behoeft en. Je kunt extra ondersteuning 
krijgen als leren niet vanzelf gaat. 
De basisschool vraagt deze extra 
ondersteuning bij ons aan. Wij bekijken 
vervolgens of je hiervoor in aanmerking 
komt. Kom je in aanmerking, dan krijg je 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

Sterk Techniek Onderwijs
Samen met andere scholen in Groningen 
werken we aan Sterk Techniek Onderwijs 
(STO). We besteden veel aandacht aan 
voorbereiding op technische beroepen, met 
als doel leerlingen nog enthousiaster te 
maken. We creëren bijvoorbeeld Techlabs. 
En tijdens lessen gebruiken we drones en 
VRbrillen. Daarmee kunnen leerlingen 
op virtueel bedrijfsbezoek op plaatsen 
waar ze normaal niet komen, zoals op 
een scheepswerf of windmolen.



Jij en je ouders kunnen inloggen 
in SOMtoday. Hier staan je 
behaalde cijfers, gemiste lessen 
en het huiswerk. 

Om je ouders op de hoogte te 
houden van wat er allemaal 
speelt op onze school versturen 
we wekelijks een nieuwsbrief. Er 
zijn ouderspreekavonden waar 
gelegenheid is om met de mentor 
of docent te spreken. Daarnaast 
organiseren we voor elk leerjaar 
enkele (thema) ouderavonden.  
Deze gaan bijvoorbeeld over dyslexie 
of de beroepsprofielen.

We willen je ouders ook graag 
betrekken om ons onderwijs nóg 
beter te maken. We vragen ouders 
mee te denken, mee te praten en mee 
te doen. Dat gebeurt onder andere in 
de medezeggenschapsraad, deelraad 
en het ouderpanel. 

Samenwerkingen
CSG Kluiverboom nodigt diverse 
externe partijen uit om voorlichtingen 
te geven. Zo hebben we onder andere 
een intensieve samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland. Zij helpen jou om je 
veilig in het verkeer te bewegen.  
Ook werken we samen met Verslavings
zorg Noord Nederland die jou en ons 
uitstekende voorlichting geeft over hoe 
je op een gezonde en veilige manier je 
middelbare schooltijd doorkomt.  

Contact met je ouders
Goed en persoonlijk contact met je 
ouders is voor ons belangrijk. Voor hen 
verandert er ook veel als jij naar de 
middelbare school gaat. Jij wordt steeds
zelfstandiger, terwijl je ouders het
fijn vinden om betrokken te blijven.  
We houden hen op de hoogte van jouw 
ontwikkeling. De mentor speelt als vast 
contactpersoon een grote rol in het 
persoonlijk contact met je ouders. 



Aanmelden

Aanmeldingsformulier
Je ouders kunnen je tot 15 maart 2023 aanmelden  
via het aanmeldingsformulier op onze website.

De CSG Kluiverboom houdt geen loting
Let er wel op dat je de aanmelding vóór de sluitingsdatum indient, 
zodat we snel met jouw aanmelding aan de slag kunnen.

Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze 
school! We leggen je graag uit hoe de 
toelatingsprocedure bij ons werkt.

Plaatsing
Je krijgt in mei bericht over het besluit van de toelatingscommissie. 

Onderzoek 
Wij onderzoeken of je toegelaten en geplaatst kunt worden. 
Het advies van de basisschool met onderbouwing van de 
Plaatsingswijzer is leidend. Daarnaast is jouw motivatie en de 
wens van je ouders ook belangrijk.

1
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CSG Kluiverboom is onderdeel van CSG.  
De CSG staat voor christelijk voortgezet 
onderwijs op vier vestigingen in  
de stad Groningen. 

Bekijk onze website 
voor meer informatie.

Kennis  
maken?

Contact
	  Kluiverboom 1 

9732 KZ Groningen

	 050 571 01 95
	 info@csgkluiverboom.nl
	 csgkluiverboom.nl

	 CSGKluiverboom        csgkluiverboom

csgkluiverboom.nl
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GK

B0
03

Kijk voor actuele 
informatie over onze 
kennismakings
activiteiten op:


