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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We hebben een intensief, afwisselend en intens schooljaar achter de rug. Er werd veel 

flexibiliteit gevraagd van de leerlingen, van de ouders en van de docenten. We zijn trots op onze 

leerlingen dat ze zich er zo goed doorheen hebben geworsteld. Voor de één ging dit makkelijker dan 

voor de ander en dat geeft niks. Het resultaat met maar liefst 100% geslaagden in klas 4 bevestigd 

ons dat we trots mogen zijn. We zijn trots op de ouders en verzorgers van onze leerlingen, omdat 

jullie vertrouwen in de leerlingen en in ons team hebben behoudern. We zijn ook trots op ons eigen 

team, wat hebben ze die leerlingen goed bij ons weten te houden, ondanks de fysieke afstand die zo 

ontzettend groot was. 

We gaan allen een weldverdiende vakantie in: tot rust komen, hopelijk er weer even op uit, weer wat 

meer mensen zien dan we tot nu toe hebben kunnen zien. Wat er na de vakantie ons te wachten 

staat, is nog onduidelijk, maar één staat vast: we geloven erin dat we die situatie ook weer aan 

zullen kunnen met z'n allen. 

Wij wensen u een goede zomer en hopen u in het nieuwe jaar snel te mogen zien. 

A. A. van Essen 

vestigingsdirecteur CSG Selion

 



Gezocht!

Voor de deelraad zoeken we twee 

ouders die  lid willen worden. De 

deelraad denkt en kijkt mee met het 

management van de school. Bij 

grotere wijzigingen is goedkeuring 

van de deelraad vereist. Lijkt het u 

leuk om deze rol te vervullen? Dan 

kan u een mail sturen naar 

deelraad@csgselion.nl. 

Belangrijke data

 : boeken ophalen23 augustus

 : klas 2, 3 en 4 volgen 24 augustus

weer lessen

 :  24 & 25 augustus

introductieprogramma klas 1

Gezocht!

Voor de deelraad zoeken we ook 

twee leerlinge die  lid willen 

worden. De deelraad denkt en kijkt 

mee met het management van de 

school. Bij grotere wijzigingen is 

goedkeuring van de deelraad 

vereist. Lijkt het uw kind leuk om 

deze rol te vervullen? Dan kan uw 

kind een mail sturen naar 

deelraad@csgselion.nl. 

 

100% geslaagd!

De leerlingen op onze school hebben 2 schooljaren achter de rug waarin niet alles is gegaan zoals 

het zou horen. Dit allemaal door Covid-19. 

Voor onze examenleerlingen was dit extra spannend en vervelend omdat zij zich door alle 

maatregelen anders hebben kunnen voorbereiden op het examen dan hoe het 'normaal' gaat. Zij 

hebben in beide examenjaren te maken gehad met onlinelessen, aangepaste lessen op school en in 

kleine groepen. Er is veel van hun flexibiliteit en inzet gevraagd gedurende deze periode.

We zijn dan ook als school ontzettend trots op alle leerlingen, want alle eindexamenleerlingen in 

VMBO-BB, VMBO-KB  en VMBO-TL  zijn geslaagd! 

Een prestatie van zeer grote klasse als je kijkt naar alle aanpassingen en dat het onderwijs niet altijd 

gegeven kon worden zoals wij als docenten hadden gewild.  

Ze mogen met recht héél trots zijn op het behaalde diploma in deze bijzondere omstandigheden! 

Het is in alle opzichten voor de school, docenten, mentoren maar vooral voor de leerlingen een 

unieke prestatie!

 

Project3daagse

Op 28, 29 en 30 juni was er een project3daagse. De sfeer was erg goed en er werd veel gelachen. 

Het doel was om het jaar leuk en gezellig met elkaar af te sluiten en dat is zeker gelukt! Na een gek 

jaar, waren we hier wel aan toe. School kan echt leuk zijn! Dit is wat er allemaal gedaan kon worden:

- Hunted! Allemaal leuke opdrachten rondom de school, maar je mocht niet betrapt worden door 

Frankenstein! Spannend!



Een nieuw vak voor 3TL

Vanaf komend schooljaar wordt er bij ons op 

school een nieuw schoolvak gegeven. Het vak 

heet technologie en toepassing. Wat is dat nu 

precies voor vak? In het dagelijks leven kom je 

allerlei problemen tegen die met behulp van 

technologie/techniek kunnen worden opgelost. 

Over zulke problemen gaan de leerlingen 

nadenken en ze gaan samen met degene die het 

probleem heeft op zoek naar een oplossing. Ook 

bedrijven of instellingen uit de regio kunnen 

tegen zulke problemen of probleempjes 

- Taaldorp: het hele Dorpsplein was omgetoverd tot een klein Engeland waarbij je naar het 

politiebureau, winkel, smoothiebar of groenteboer kon gaan en daar moest de leerling dan in het 

Engels een gesprek voeren. Erg leuk om op die manier bezig te zijn met een taal!

- Stormbaan, waar je zo snel mogelijk over heen moest.

- Lekker voetballen met elkaar

- Archery tag (Met een boog en een zachte pijl op elkaar schieten)

- Vegetarische hamburgers maken

- Maiswraps maken met een gezonde vulling

- Graffiti spuiten, onder leiding van een echte graffiti kunstenaar

- Striptekenen

Genoeg leuke dingen en zeer geslaagd! In mijn ogen dus zeker voor herhaling vatbaar.

 

 



aanlopen. Denk aan ouderen in een 

bejaardenhuis die moeite hebben om potten of 

blikken open te maken. De leerlingen kunnen 

dan nadenken over een tool, die ouderen kan 

helpen dit makkelijker te doen. Ze moeten dan 

natuurlijk ook een ontwerp tekenen en misschien 

zelfs wel een voorbeeld, een prototype maken. 

Het is ook heel belangrijk om te leren overleggen 

met de opdrachtgever en met elkaar. Het zijn 

belangrijke vaardigheden om te leren voor hun 

toekomst. De opdrachten kunnen in 7 

verschillende bèta-werelden vallen. Je ziet deze 

op het plaatje van het Platform talent voor 

technologie. Meer weten?  https://ptvt.nl

/kennisbank/de-7-werelden-van-techniek/

 

Profielen kiezen voor TL

De TL-leerlingen konden daarnaast voor komend 

jaar voor het eerst hun vakken kunnen kiezen bij 

ons op school. Alle leerlingen  hebben 

Nederlands, Engels, wiskunde, technologie & 

toepassing, LO, CKV en maatschappijleer als 

  Daarnaast konden ze kiezen uit examenvak.

twee richtingen: 

• techniek/landbouw, dan hebben ze 

natuurkunde, scheikunde en biologie 

• economie/zorg&welzijn, dan hebben ze 

economie, aardrijkskunde en biologie

We hopen dat de leerlingen hierdoor op een 

meer passende manier en met meer plezier hun 

tl-diploma kunnen halen. 

 

Meer informatie?

Diamantlaan 14 

9743 BG Groningen 

050 - 571 85 44

https://ptvt.nl/kennisbank/de-7-werelden-van-techniek/
https://ptvt.nl/kennisbank/de-7-werelden-van-techniek/


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.

 info@csgselion.nl

www.csgselion.nl

 

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

