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Wij 
   geloven 
in jou!



Op CSG Selion kun je met behulp van 
onze ondersteuning het beste uit  
jezelf halen. Wij geloven in jou!

Een onvoorwaardelijk 
geloof in de 
mogelijkheden van 
onze leerlingen,  
dat is wat bij ons 
voorop staat.  
Wij bieden vmbo-
onderwijs in een 
warme, veilige en 

overzichtelijke omgeving waarin we 
naast oog voor alle mogelijkheden, 
ook oog hebben voor de moeilijkheden 
van onze leerlingen. Met behulp van 

de juiste ondersteuning weten de 
leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

CSG Selion is een school waar je actief, 
zelfstandig en samen kunt leren. Als je 
een extra steuntje in de rug nodig hebt, 
kun je terecht in onze facetgroepen.

Je leert goed te functioneren in een 
groep en rekening te houden met elkaars 
normen en waarden. Onze school is een 
plek waar je je thuis en gewaardeerd zult 
voelen en waar je jezelf kunt zijn.

Welkom op 
CSG Selion 

peildatum 2020

432
Leerlingen*

Kleine 
klassen

Wij zien 
elkaar

Slagingspercentage* 

Vmbo-bb 96,9%
Vmbo-kb 96,6%
Vmbo-tl 88,9%



CSG Selion is een school waar je nog écht 
een vak kunt leren. Het ontwikkelen van 
jouw talenten staat bij ons voorop en we 
ondersteunen je waar nodig.

Ons moderne gebouw heeft ruime 
lokalen en leerpleinen en beschikt 
over de nieuwste technologieën en 
faciliteiten. Je maakt vanaf de eerste 
klas kennis met al onze praktijkvakken. 

Dit maakt het makkelijker om aan het 
einde van klas 2 te kiezen voor een 
profi el dat bij jou past. Op CSG Selion 
heb je veel keuzemogelijkheden.

Over school 
De beste 

ondersteuning

*peildatum 2021-2022

  Bouwen, wonen en 
interieur (BWI)

Ben je creatief en handig? Dan past BWI 
misschien wel bij jou. Je leert energie zuinig 
bouwen, schoonmetselwerk, interieur-
ontwerp & design en meubels maken.

  Produceren, installeren 
en energie (PIE)

Ben je goed in ontwerpen? Dit komt 
goed van pas bij PIE. Je volgt dan 
keuzevakken als lassen, drinkwater en 
sanitair, robotica & automatisering.

 Zorg en welzijn (Z&W)
Vind je koken en uiterlijke verzorging 
leuk? Dan is Z&W iets voor jou. Je maakt 
dan kennis met uiterlijke verzorging, 
facilitaire dienstverlening en bakkerij, 
brood en banket.

   Economie en ondernemen 
(E&O)

Ben je ondernemend en wil je 
bijvoorbeeld graag een eigen bedrijf 
beginnen? Dan kies je E&O. Je kiest 
uit keuzevakken als administratie, 
secretarieel, ondernemen en magazijn.

We bieden 4 verschillende profi elen aan: 



Ik wil later net als mijn vader 
een eigen bouwbedrijf.



BWI (bouwen, wonen & interieur) is 
mijn lievelingsvak. Ik vind het erg leuk 
om dingen te bouwen. Dat heb ik denk 
ik van mijn vader, die heeft een eigen 
bouwbedrijf. Dat wil ik later ook!

Ik heb voor CSG Selion gekozen omdat 
er een leuke sfeer hangt. En mijn broer 
zat hier ook op school.

Quinten
13 jaar

klas 2 
vmbo-bb/
vmbo-kb



Op school
CSG Selion biedt regulier vmbo-onderwijs, maar ook onderwijs 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Je kunt 
onderwijs volgen op vmbo-bb, -kb en -tl niveau.

Vmbo-facetgroepen
Heb je ondersteuning nodig 
vanwege internaliserende 
problematiek en/of heb je ernstige 
dyslexie, dan kun je je aanmelden 
voor onze facetgroepen. 

Kenmerken van facetgroepen zijn:
• kleine klas
• kleine en veilige school
•  individuele benadering van 

leerlingen
•  expertise in begeleiding van 

leerlingen met verschillende 
problemen

•  aangepaste programma dat 
aansluit op regulier onderwijs

•  dagstart waarin de mentor de dag 
met je doorneemt

Reguliere groepen
Binnen ons reguliere onderwijs bieden 
wij de volgende niveaus aan:
• vmbo-bb (basisberoepsgerichte 

leerweg)
• vmbo-kb (kaderberoepsgerichte 

leerweg)
• vmbo-tl (theoretische leerweg)

Heb je een leerachterstand, dan ben 
je ook van harte welkom bij ons op 
school. Wij zorgen dan voor de juiste 
ondersteuning om je te kunnen helpen. 

Wil je als vmbo-tl leerling niet alleen 
theoretisch, maar ook praktisch aan 
de slag? Dan ben je op onze vmbo-tl 
afdeling helemaal op je plek. 

Binnen ons vmbo-tl krijg je namelijk 
naast de gewone theorie vakken ook 
de profielvakken aangeboden.



In deze groepen bieden we, binnen 
onze school, ondersteuning op sociaal-
emotioneel gebied, vaak gecombineerd 
met leerrendementsachterstanden.  
We maken kleine groepen van maximaal 
16 leerlingen en zetten onze specialisten 
in. Je kunt hierbij denken aan een 
ortho pedagoog, onderwijsassistent 
en een dyslexie-specialist, maar er is 
bijvoorbeeld ook ICT-ondersteuning. 
We werken met een dagstart, de mentor 
neemt dan de dag met je door. We 
eindigen de dag zoveel mogelijk op een 
vast moment.

In klas 1 en 2 zijn er facetgroepen op 
elk niveau. Na twee jaar in de facetklas, 
stroom je in leerjaar 3 door naar een 
reguliere klas.

In de bovenbouw werk je op leer pleinen 
en heb je dezelfde keuzemogelijkheden 
als andere leerlingen. Soms heeft een 
aantal leerlingen daarbij aanvullende 
begeleiding nodig. Deze ondersteuning 
blijven we waar nodig op individueel 
niveau bieden. Toch blijkt meestal dat 
de leerlingen zo gegroeid zijn, dat de 
overstap naar leerjaar 3 en 4 zonder 
problemen verloopt. 

Naast de lessen organiseren 
we leuke activiteiten zoals:

• Themadagen
• Culturele dag
• Schoolfeest
• Vieringen
• Stadswandeling
• Kamp in klas 3
• Stages in klas 3 en 4

Onderbouw
In de eerste twee jaar krijg je vakken 
zoals Nederlands, Engels, taal, rekenen, 
wiskunde en lichamelijke opvoeding. 
Daarnaast krijg je ook alle profielvakken 
die wij in de bovenbouw aanbieden. 

Op vmbo-tl maak je in de onderbouw 
kennis met alle profielen die wij 
aanbieden bij ons op school.  
Jij krijgt hierdoor de kans om naast 
Engels en wiskunde ook te leren 
ontwerpen of te koken bijvoorbeeld. 
Hierdoor ontdek je al snel welk profiel in 
de bovenbouw het beste bij jou past!  
Gedurende het jaar kijken we goed  
naar jouw niveau en dagen jou uit waar 
dit kan.

Bovenbouw
In de bovenbouw van vmbo-bb en  
vmbo-kb kies je één van de vier 
profielen: 

•  bouwen, wonen en interieur (BWI)
•  produceren, installeren en energie 

(PIE)
• zorg en welzijn (Z&W)
• economie en ondernemen (E&O)

In de bovenbouw van vmbo-tl 
volg je theorievakken, maar heb je 
bijvoorbeeld ook het vak technologie 
en toepassing.



Studiebegeleiders helpen leerlingen 
individueel maar soms ook in 
een groepje. 

Ondersteuning bij dyslexie
Op CSG Selion hebben we drie 
dyslexiespecialisten die jou helpen als je 
dyslexie hebt. Zij zijn het aanspreekpunt 
voor jou, jouw ouders, docenten en 
mentoren. Deze dyslexiespecialisten 
blijven tijdens jouw hele schooltijd bij 
ons op school kijken of ze jou extra 
kunnen helpen.

Aan het begin van het schooljaar wordt 
in klas 1 gekeken of er leerlingen 
zijn die dyslexie hebben. Van een 
aantal leerlingen weten we al dat 
ze dyslectisch zijn, omdat dit op de 
basisschool al duidelijk was. 

Als je dyslexie hebt, krijg je een 
dyslexieverklaring. Je krijgt dan 
bijvoorbeeld extra tijd bij het maken 
van toetsen of je mag gebruikmaken 
van een laptop met voorleessoftware. 
Voor ouders van dyslectische leerlingen 
organiseren we informatieavonden. 
Ze krijgen dan informatie over hoe 
onze school omgaat met dyslexie.

Groepsplannen
Iedere groep heeft een groepsplan.
Hierin leggen we de leerdoelen en de 
ontwikkelingen vast die jij en de klas 
doormaken. Dit groepsplan wordt 
drie keer per jaar besproken in het 
driehoeksgesprek leerling-ouders-
mentor. Tijdens dit gesprek maken we 
afspraken voor de volgende periode. 
Zo werken we samen naar je 
diploma toe.

BegeleidingBegeleiding
Op CSG Selion heb je te makOp CSG Selion heb je te maken meen met t 
vverschillende verschillende vakakdocdocenenten. Er is één ten. Er is één 
docdocenent die er speciaal vt die er speciaal voor jou en je oor jou en je 
klas is. Dat is je menklas is. Dat is je mentortor. Hij v. Hij volgt je olgt je 
onontwikktwikkelingen en besprelingen en bespreekt dezeekt deze e 
memet jou en je ouders. Als je hulp nodig t jou en je ouders. Als je hulp nodig 
hebhebt, kun je tert, kun je terecht bij je mentor, maar 
ook bij de leerlingencoördinatoren, 
de vertrouwenspersoon of de 
meldkamer. Daarnaast hebben 
we een ondersteuningsteam 
met orthopedagogen, ambulant 
begeleiders, studiebegeleiders en 
dyslexiespecialisten.

Voor het maken van de juiste 
studiekeuze hebben wij op school 
een decaan. Deze begeleidt je bij het 
maken van de juiste profi elkeuze bij ons 
op school of bij het kiezen van een 
vervolgopleiding. 

Ondersteuning
Heb je moeite met bijvoorbeeld rekenen 
of taal, dan kun je hiervoor hulp krijgen 
tijdens de ondersteuningslessen. In deze 
lessen bieden we speciale programma’s 
die jou helpen om de achterstand in 
te halen. 

Op CSG Selion hebben we 
een ondersteuningsteam. Dit 
ondersteuningsteam bestaat uit 
een ondersteuningscoördinator, een 
orthopedagoog en waar nodig andere 
deskundigen. In dit ondersteuningsteam 
wordt besproken welke hulp jij het beste 
kan gebruiken. Een voorbeeld hiervan 
is dat één van onze studiebegeleiders 
jou gaat helpen met het plannen en 
organiseren van jouw schoolwerk. 

echt bij je mentor, maar 

Studiebegeleiders helpen leerlingen 
individueel maar soms ook in 
een groepje. 

Ondersteuning bij dyslexie
Op CSG Selion hebben we drie 



Ik vind het een geweldige 
school. De leraren zijn 
aardig en de lessen zijn 
goed. Ze geven ook goede 
uitleg en begeleiding. Zo 
helpen ze je bijvoorbeeld 
met plannen.

Zorg en welzijn vind ik erg 
leuk, vooral koken. Thuis 
bak ik weleens muffi ns. 
Het lijkt me leuk om 
later in de thuiszorg met 
kinderen te werken.

Lina
14 jaar

klas 2 
vmbo-bb/ 
vmbo-kb

Ze geven goede uitleg en 
begeleiding en helpen je 
bijvoorbeeld met plannen.



ICT
We maken bij diverse lessen gebruik 
van computers en laptops. Soms werk 
je in een digitale leeromgeving. Zo 
werk je bijvoorbeeld bij rekenen met 
het programma studiefl ow. Met dit 
programma werk je op je eigen niveau 
en op je eigen tempo. 

Bij de vakken BWI en PIE werk je met 
verschillende ontwerpprogramma’s. 
De ontwerpen zijn bij ons uit te printen 
op onze 3Dprinters. Bij economie en 
ondernemen maak je een webwinkel 
op de computer en richt je deze 
digitale winkel in. Daarnaast leer je 
bij verschillende vakken werken met 
Microsoft Word, Excel en PowerPoint. 

Stages
Naast dat wij jou op school veel leren, 
is er ook veel te leren buiten school. 
Daarom organiseren wij in klas 3 en 4 
stageweken. In deze weken ga jij op 
stage bij verschillende bedrijven. 
Op deze manier kun je alvast kijken 
welk beroep je leuk vindt. Daarnaast 
ontdek je ook waar je goed in bent. 

Sterk Techniek Onderwijs
Samen met andere scholen in 
Groningen werken we aan Sterk 

Techniek Onderwijs (STO). Dat betekent 
dat er veel aandacht uitgaat naar 
het voorbereiden op de technische 
beroepen. Je volgt bijvoorbeeld 
het praktijkvak technologie en 
toepassing (T&T). We hebben elk jaar 
een speciale techniekweek en zijn bezig 
met het ontwikkelen van een techlab. 
En er zijn ook regelmatig excursies naar 
bedrijven om te kijken of waar je later 
met je technische achtergrond kunt 
gaan werken.

Contact met je ouders
Goed persoonlijk contact met je ouders 
is voor ons belangrijk. We vragen 
daarom ouders om mee te denken, 
mee te praten en mee te doen. 
Dat gebeurt onder andere in een 
centrale medezeggenschapsraad 
en in een deelraad. Ook houden we 
jaarlijks een tevredenheidsonderzoek. 
We houden je ouders op de hoogte 
over onze school via ouderavonden, 
mentorgesprekken, onze website 
en nieuwsbrieven. Je ouders kunnen 
via onze website inloggen in ons 
leerlingvolgsysteem SOMtoday. 
In SOMtoday staan je behaalde cijfers, 
gemiste lessen en je lesrooster.



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

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

CSG Selion 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.

Plaatsing
Je krijgt in april 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.
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CSG Selion is onderdeel van CSG. 
De CSG staat voor christelijk voortgezet 
onderwijs op vier vestigingen in de 
stad Groningen.

  Diamantlaan 14
9743 BG Groningen

  050 571 85 44
  info@csgselion.nl
  csgselion.nl

  csgselion        csgselion
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Kennis 
maken?

csgselion.nl

Kijk voor actuele 
informatie over onze 
kennismakings-
activiteiten op:

Contact

Bekijk onze website 
voor meer informatie.


