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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen! In deze onzekere tijden doen ze hun uiterste 

best om contact te houden met school en om hun schoolwerk te maken. Het valt niet 

mee om gemotiveerd te blijven als je alleen thuis aan het werk bent en je klasgenoten en 

vrienden moet missen. Het valt niet mee om in je examenjaar een aangepast rooster te 

krijgen. Het valt niet mee om dagelijks praktijk op school te volgen en vervolgens ervoor 

te zorgen dat je op tijd thuis bent voor je online lessen. Een groot applaus van het hele 

team voor onze leerlingen!

Wij willen daarnaast onze dank uitspreken naar u als ouder/verzorger. Door uw 

ondersteuning kunnen we het onderwijs vormgeven zoals we dat nu doen en kunnen 

onze leerlingen zich blijven ontwikkelen.

 VO open

Er gaat weer een verandering aankomen. Aanstaande dinsdag (23 februari) is er weer 

een persconferentie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen VO-scholen weer open mogen. 

Met welke maatregelen we te maken krijgen en aan welke eisen we moeten voldoen, is 

nu nog onduidelijk. We kunnen u dan nu ook nog niet vertellen hoe het onderwijs na de 

vakantie eruit gaat zien. CSG heeft besloten om maandag 1 en dinsdag 2 maart te 

gebruiken om het onderwijs optimaal in te richten aan de hand van de nieuwe 



Stage klas 3

Voor klas 3 staat er in april een 

stage gepland. Voor TL, ZW en EO 

zal deze stage in  gewoon april

doorgaan.  

Voor klas 3 PIE en BWI zal de 

stage verplaatst worden naar  . juni

Groepsbespreking

Op 8 en 9 maart zullen de 

groepsbesprekingen 

plaatsvinden. Op 8 maart zullen 

alle leerlingen lesvrij zijn, op 9 

maart zullen de lessen eerder 

stoppen. Houd het rooster in de 

Zermelo-app goed in de gaten. 

Korte vragenlijst 

U heeft afgelopen week een mail 

gehad met daarin een link naar een 

korte vragenlijst. Zou u deze willen 

invullen? Het gaat over de 

tevredenheid van ouders over onze 

school. Wij waarderen het enorm 

als u ons feedback geeft, zodat wij 

ons onderwijs kunnen 

optimaliseren. 

maatregelen. Dat betekent dat het onderwijs op maandag 1 en dinsdag 2 maart nog 

hetzelfde zal zijn zoals het nu is.  

Zodra de veranderingen duidelijk zijn, brengen we de leerlingen en u op de hoogte.

 Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie belooft een week met mooi weer te worden. Afgelopen weekend 

stonden we met z'n allen nog op het ijs, volgende week kan de wintergarderobe weer 

aan de kant. Wij wensen u allen een goede week toe. 

Namens het gehele team,  

A. A. van Essen 

(vestigingsdirecteur)

 

 

 

Motivatie en welzijn

We krijgen steeds vaker te horen dat leerlingen moeite hebben met de huidige situatie. 

Dat leerlingen het contact met elkaar missen en dat de motivatie wegzakt. Dat is heel 

begrijpelijk en dat raakt ons ook. Elke dag elkaar online zien is toch echt wat anders dan 

elkaar op school tegenkomen.

Er zijn websites waarop tips te vinden zijn voor het ondersteunen van uw kind tijdens het 

thuiswerken. Hieronder staan twee links waar u met uw kind op zou kunnen kijken als de 

motivatie wegzakt:



Vijf tips voor thuisonderwijs | Coronavirus | NJi

Tieners motiveren voor thuisonderwijs | Coronavirus | NJi

 Welzijn

Daarnaast is het goed voor kinderen om te praten over de situatie waar we nu in zitten. 

Het fijnste is om dat te doen met iemand die je vertrouwt, een vriend(in), een broer/zus, 

een vader/moeder. Er zijn ook organisaties die een kind kan bellen. Zij zijn te vinden via 

onderstaande link:

Wie kan mij helpen? | Coronavirus | NJi

 

Ouderavond klas 2

Door de aanhoudende lockdown is de ouderavond voor klas 2 komen te vervallen. Tijdens de 

voorlichting wilden we u als ouders kennis laten maken met de keuzes die uw zoon/dochter hier in 

klas 2 moet maken. Voor de BB- en KB-leerling is er een profielkeuze mogelijk en de TL-leerlingen 

moeten kiezen uit een vakkenpakket.

 BB- en KB-leerlingen

In de onderbouw hebben de leerlingen al kennis kunnen maken met de verschillende profielen. De 

profielen die wij aanbieden zijn:

· BWI: bouwen, wonen en interieur (verplicht vak nask1) 

· PIE: produceren, installeren en energie (verplicht vak nask1) 

· E&O: economie en ondernemen (verplicht vak economie) 

· Z&W: zorg en welzijn (verplicht vak biologie)

Naast de profielen volgen alle BB- en KB-leerlingen vaste vakken. Dit zijn de volgende vakken; 

Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1, godsdienst 

en mentoruur.

 TL-leerlingen

Dit jaar kunnen ook de TL-leerlingen kiezen voor een profiel. Hier zijn we erg blij mee aangezien 

deze keuze er eerder niet was. We denken dat we via deze keuze meer kunnen aansluiten aan de 

behoefde van uw zoon/dochter. Daarnaast bieden we ook voor het eerst een praktijkvak aan.

Technologie en toepassing, een vakoverstijgend praktijkvak waarbij leerlingen kennismaken met alle 

profielen en waarin techniek een rol speelt. Dit vak zal 3 uur per week worden aangeboden.

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Wie-kan-mij-helpen


De profielkeuze bestaat uit het economie profiel met als keuze vakken economie en aardrijkskunde 

en het bèta profiel met natuurkunde en scheikunde. Daarnaast volgen ze de vakken: Nederlands, 

Engels, wiskunde, biologie, praktijkvak (technologie en toepassing), maatschappijleer, lichamelijke 

opvoeding, kunstvakken 1, godsdienst en mentoruur.

Dit betekent dat alle leerlingen in 7 vakken examen doen waardoor de mogelijkheid om door te 

stromen naar de havo een optie blijft.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de mail waarin u een link heeft ontvangen met daarin de 

opgenomen presentatie aangaande dit onderwerp óf u kunt een kijkje nemen op de website. Zodat u 

alsnog goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden.

Mevrouw M. Hofstede (decaan)

 

Vertrouwenspersoon

Als je het even niet ziet zitten...

CSG Selion beschikt over twee vertrouwenspersonen, mevrouw J. Weites-Ferriér en meneer M. van 

Hedel. Zij bieden een luisterend oor voor de leerlingen die even willen praten over zaken waarvoor 

ze niet naar de mentor willen of kunnen. Mocht het nodig zijn dat er meer hulp nodig is, dan kunnen 

zij jou doorverwijzen naar de juiste persoon.

Mevrouw Weites-Ferriér en Meneer van Hedel zijn te bereiken via het school emailadres of via 

Microsoft-Teams.

Mevrouw Weites: wsf@csg.nl 

Meneer van Hedel: hlm@csg.nl

 



 

Beeldende vorming

Een online les BV/KV: voor sommige leerlingen stom en voor anderen even een ontsnapping. 

Omdat we geen theekransje zijn wordt er ook ook bij onze les wel wat van je verwacht. Zo hebben 

we het over kubisme, monochroom stilleven, optische illusies, Rosina Wachtmeister, perspectief, 

popart, typografie en onomatopee etc. Een hele kluif, maar wat een toppers zijn onze leerlingen. Wat 

kunnen ze veel en wat missen ze de gezelligheid en contact in lokaal 003. 

Volg ons vooral op Insta (BVSelion) voor nog meer kunstwerkjes van onze leerlingen! 

Mevrouw Sieders, mevrouw Oosterhuis en mevrouw Dijkstra



 

Nieuwe inschrijvingen

Dit jaar zijn de open avonden helaas niet door gegaan, waardoor we onze mooie school niet aan de 

groep 8 leerlingen hebben kunnen laten zien. Wel hebben we online Doe-middagen georganiseerd, 

zodat we de school wel even konden laten zien via een live-verbinding. Verder hebben we 3 mooie 

filmpjes gemaakt waarin we onze school showen. U kunt al deze filmpjes vinden op onze website, 

op de website van de scholenmarkt of op onze facebookpagina.  

Kent u nog leerlingen die wellicht volgend jaar bij ons willen starten in klas 1? Vertel dan dat ze zich 

kunnen aanmelden via de website en dat dit voor 15 maart moet gebeuren. 

 

Meer informatie?

Diamantlaan 14 

9743 BG Groningen 

050 - 571 85 44

 info@csgselion.nl

www.csgselion.nl

http://www.csgselion.nl
https://nl-nl.facebook.com/csgselion/
https://twitter.com/csg_selion
https://www.instagram.com/csgselion/


CSG Selion is onderdeel van CSG. De CSG staat voor 

christelijk voortgezet onderwijs op vier vestigingen in 

Groningen. 

Meer informatie vind je op csg.nl.

 

http://www.csg.nl

