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Ontdek 
CSG 
Liudger! 

Naar school gaan is bij 
ons zoveel meer dan leren. Zie het als een avontuur. Een ontdekkingsreis waarin je anderen ontmoet. 

Je leert uitdagingen aangaan die je vormen. Zo kom je er steeds meer achter wie je bent of wilt zijn en wat je wilt betekenen voor anderen. Wij zorgen voor de vertrouwde omgeving waarin je dit avontuur durft aan te gaan.
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Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school! Nog even en je gaat naar 
het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten en geen 
meester of juf meer, maar docenten. De één vindt het vooral leuk en de ander 
best spannend. Begrijpelijk natuurlijk! 

Wij helpen je graag bij de zoektocht naar een school en opleiding. We vinden 

het belangrijk dat je een school vindt die past bij jou en jouw talenten. In dit 

magazine kun je kennismaken met onze scholen in Burgum, Drachten en 

Waskemeer en krijg je alvast wat tips van onze leerlingen!

Natuurlijk willen we je graag ontmoeten! Je bent van harte welkom bij onze 
Open Lessen en de Open Dag. Kijk op de website www.csgliudger.nl voor alle 
data en tijden. Voor je ouders organiseren we trouwens ook voorlichtings-
avonden, die zijn in november. 

Tot ziens!

Hoi bijna-brugklasser
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“We hebben 
       supergezellige docenten”

Wat zeggen 
    onze leerlingen:

       “Er wordt veel 
georganiseerd”

“Ik heb veel nieuwe            

       vrienden gekregen”

“De sfeer op school 

        is erg goed”

Wat zeggen 
    onze docenten:

“Persoonlijk contact  

            met leerlingen en 

     ouders vinden wij 

                 erg belangrijk”

“Wij staan voor goed 

               onderwijs voor 

       iedere leerling”

“Bij ons op school mag 

            je zijn wie je bent”
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Ontmoeten
Vanuit onze chr

istelijke identit
eit vinden wij h

et belangrijk da
t je mag zijn wie je be

nt. Daarom stimuleren we

onderling respe
ct en hebben w

e veel aandacht
 voor elkaar. CS

G Liudger is een
 gezellige schoo

l waar je je thui
s voelt. 

Want als je lekker
 in je vel zit, pre

steer je beter. W
e respecteren ie

ders persoonlijk
e keuzes en pas

sen op elkaar. 

We dagen je uit t
ot nieuwe ontm

oetingen en motiveren je om de samenwerking met anderen aan
 te gaan. 

“We starten iedere dag met een dagopening uit 
het magazine OASE. Er staat elke week een ander 

thema centraal, met een link naar 
de wereld van nu.”

“De FIRST LEGO League is een 
supertof project waar alle scholen van 

CSG Liudger aan meedoen.”

  Open christelijke scholengemeenschap
  CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap. Iedereen is welkom bij 
  ons op school, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. De christelijke identiteit komt tot 
  uiting in dagopeningen, vieringen, maar ook in de manier waarop bij ons wordt les gegeven. 
  School moet een plek zijn waar jij je veilig en gerespecteerd voelt. 
  Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij. 

 

Meer dan leren 
Onderwijs draait natuurlijk om het halen van goede cijfers en het opdoen van 
kennis. Maar wij vinden dat het ook gaat over jouw persoonlijke, sociale en culturele 
vorming. Daarom bieden we in en buiten de lessen veel extra activiteiten aan. 
Denk aan bedrijfsbezoeken, excursies, projecten, sportdagen, uitjes met 
 de klas en een groot schoolfeest.

Midden in de maatschappij
Bij ons op school zet je je samen met je klasgenoten in voor goede doelen 
en maatschappelijke projecten. Van een verzorgingshuis in het dorp tot een 
stichting in het binnen- of buitenland.

Oog voor elkaar en de wereld
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Niet alleen theorie
Je leert niet alleen theoretisch, we halen de buitenwereld 
ook naar binnen. Zo worden er regelmatig gastlessen ge-
geven door vakmensen van bedrijven en instellingen uit 
de regio. Ze vertellen je over hun bedrijf, beroep en jouw 
eventuele toekomstige beroep! Zo wordt wat je leert 
nog leuker!

Ontdek de wereld
Je krijgt niet alleen les in de school, maar ook buiten 
de school. In een veranderende wereld die steeds 
internationaler wordt is dat superbelangrijk. 
Jaarlijks zijn er diverse excursies, activiteiten en 
projecten in het binnen- en buitenland. Hierdoor wordt 
het leren leuker, leer je je klasgenoten anders kennen 
en maak je kennis met andere talen en culturen. 

Op de toekomst voorbereid
Om te ontdekken welke vervolgopleidingen 
er zijn, organiseren we in de bovenbouw diverse 
loopbaanactiviteiten. Van beroepenmarkten en korte 
stages tot een bezoek aan een mbo, hbo of universiteit. 
Zo proberen we jouw ontdekkingsreis zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Heb je advies nodig, dan kun je 
altijd terecht bij je coach of de decaan.

Ontdekken

Naar school gaan            zien wij als een ontdekkingsreis
Er gaan nieuwe werelden voor je open. Denk aan cultuur of techniek, maar ook beroepen die 
ontstaan en maatschappelijke ontwikkelingen. Met je docent als coach ga je deze werelden verkennen. 
Bij ons leer je verder te kijken, waardoor je ontdekt hoe rijk de wereld is waarin we leven.

Verder kijken, meer zien
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School draait natuurlijk om goed en actueel onderwijs. De kennis en vaardigheden opdoen die je nodig 
hebt voor je vervolgopleiding. We passen hiervoor moderne onderwijsvormen en de laatste technologie toe. 
Zo hebben we bijvoorbeeld het Technasium, bieden we meertalig en tweetalig onderwijs aan en 
beschikken we over een eigen Innovatielab.

Ontwikkelen
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf gaat 
ontdekken. Wie ben je en wie wil je zijn? Waar liggen jouw 
talenten en waar kun je nog groeien? Hoe sta je in het leven 
en wat wil je betekenen voor anderen? Hoe kijk je naar de 
toekomst en welke bijdrage wil jij leveren aan de 
wereld van morgen?

Innovatief onderwijs
Om jou het onderwijs te bieden waarmee je op de toekomst 
voorbereid bent, zijn we als scholen voortdurend bezig met het 
verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs. 
We hebben een eigen Innovatielab waar 
onze docenten moderne lessen 
ontwikkelen. Jij kunt hier leren werken 
met de nieuwste technische toepassingen zoals drones, 
VR-brillen, 3D printers, een Dell canvas en nog veel meer! 

Blink uit in talen
Op bijna al onze locaties is er veel aandacht voor taal. 
Bij taal denk je snel aan vreemde talen, maar het is ook 

belangrijk dat je de Nederlandse taal goed onder de knie 
hebt. We vinden het spreken en begrijpen van talen belangrijk. 
Een aantal locaties heeft hier zelfs eens speciaal programma 
voor. Bij locatie Raai in Drachten kun je kiezen voor tweetalig 
onderwijs en bij locatie Burgum en Waskemeer voor meertalig 
onderwijs. Wat dit precies inhoudt, lees je op pagina 17. 

Ontdek jouw talent!
We vinden het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar 
je goed in bent. Bij ons krijg je de tijd om uit te vinden wat bij je 
past. Op elke locatie besteedt je coach hier tijdens gesprekken 
aandacht aan. Daarnaast zijn er extra programma’s, waarbij 
het ontdekken van jouw talenten voorop staat. 
Van een Accentpogramma, THS talent en Keuzewerktijd 
tot Liudger Leert. En heb je extra uitdaging nodig, dan kijkt 
de coach samen met jou wat bij jou past!

Wist je dat?
•  Je bij ons op school met je 

 eigen laptop werkt.

•  Je in elke kantine lekkere 

 en gezonde broodjes 

 kunt halen?

Worden wie je wilt zijn
1 11 0



Meertalig onderw
ijs

Bij CSG Liudger
 kan je op elke l

ocatie kiezen vo
or 

extra taalonder
wijs. Bijvoorbee

ld de helft van 
alle 

lessen in het En
gels (TTO) of veel aandac

ht voor 

Engels en Fries 
(meertalig onderwijs). Zo ben jij 

voorbereid op e
en internationa

le toekomst!
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Onze scholen
We hebben vijf loca

ties: één in Burgu
m, drie in Drachten

 (PRO Drachten, Splitting en Raai) 

en één in Waskemeer. Verderop in d
it magazine lees je m

eer over de schol
en en 

opleidingsrichtin
gen. Bij ons kun j

e kiezen uit alle v
ormen van voortgeze

t onderwijs: 

praktijkonderwij
s, vmbo, havo en vwo.

 

HAVOtop > Minnertshof 17
•  havo klas 4 en 5Burgum > Tjalling Haismastraat

•  vmbo basisberoepsgerichte 
 leerweg (bb)
•  vmbo kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb)
•  vmbo gemengde leerweg (gl)
•  vmbo theoretische leerweg (tl)
•  havo
•  havo meertalig
•  vwo meertalig

Waskemeer
•  vmbo kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb)
•  vmbo theoretische leerweg 
 meertalig (tl)
•  havo meertalig
•  vwo meertalig

Raai Drachten
• havo
• havo technasium
• havo tto technasium
• atheneum
• atheneum tto
• atheneum technasium
• gymnasium
• gymnasium tto

Splitting Drachten
•  vmbo basisberoepsgerichte 
 leerweg (bb)
•  vmbo kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb)
•  mavo (nieuwe leerweg) PRO Drachten

•  Praktijkonderwijs (pro)
•  Gemengde onderbouwklas 
 vmbo (pro-vmbo)

Tip!Wil je samen met een vriendje of 

vriendinnetje in de klas zitten? En hebben jullie 

hetzelfde advies van de basisschool? Geef het 

                          
   dan aan bij je aanmelding!

     “Ik fiets elke dag 
samen met mijn vrienden     
                             naar school” 
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   Welke richting kies jij?

 

CSG Liudger Burgum
CSG Liudger Splitting Drachten

CSG Liudger Raai Drachten

CSG Liudger Waskemeer

CSG Liudger PRO Drachten

Je gaat van start in één van de brugklassen. Het niveau bepalen we op basis van het 

advies van de basisschool. Hieronder vind je een schema met onze opleidingen.

•  vmbo 
 basisberoepsgerichte 
 leerweg (bb) 
 t/m leerjaar 2

•  havo

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb) 
 t/m leerjaar 2

•  Praktijkonderwijs •  Pro-vmbo 

 t/m leerjaar 3

•  vmbo theoretische
 leerweg (tl) 

•  vwo meertalig
 t/m leerjaar 3

•  vmbo 
 gemengde leerweg (gl)  
 (nieuwe leerweg) 

•  havo technasium 

•  vmbo 
 theoretische 
 leerweg (tl) 

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb) 
  t/m leerjaar 2

•  vmbo basisberoeps- 
 gerichte leerweg (bb) 

•  atheneum tto

•  atheneum 
 technasium

•  havo 
 tto technasium

•  havo meertalig  
 t/m leerjaar 3

•  havo
 vanaf leerjaar 4 op de 

 HAVOtop Burgum

•  vmbo 
 theoretische 
 leerweg (tl) 
 (nieuwe leerweg)

•  gymnasium

•  gymnasium tto 

 

•  atheneum •  vwo meertalig 
 t/m leerjaar 3

•  vmbo 
 gemengde leerweg (gl) 

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte  
 leerweg (kb) 

•  havo meertalig 
 t/m leerjaar 3

•  mavo-havo  
  alleen onderbouw

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs (Pro) is een vorm van voortgezet onderwijs 
voor leerlingen van 12-18 jaar die worden voorbereid op een 
plaats op de arbeidsmarkt en/of doorstroom naar een mbo-
opleiding op niveau 1 en 2. Leerlingen leren door te doen. 
Er zijn drie leerroutes: de veilige route, de uitdagende route 
en de schakelroute. Er wordt nauw samengewerkt met het 
bedrijfsleven. Veel leerlingen volgen cursussen en verlaten 
de school met meerdere certificaten.

Praktijkonderwijs/vmbo
Praktijkonderwijs-vmbo (Pro-vmbo) is bedoeld voor leerlingen 
die zich op de grens van het praktijkonderwijs en vmbo 
bevinden. Bij deze route krijgen leerlingen de kans om lessen te 
volgen met vmbo-leerlingen en de mogelijk om door te stromen 
naar het vmbo. Pro-vmbo wordt aangeboden door locatie 
Splitting en De Ring (PRO Drachten).  

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor praktisch 
ingestelde jongeren. Aan de hand van praktische vakken 
ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en waar ze goed in 
zijn. Deze leerweg duurt vier jaar. Met dit diploma kun je 
doorstromen naar het mbo, niveau 2.

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoeps-
gerichte leerweg. Het is bedoeld voor jongeren die theoreti-
sche kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. 
De leerweg duurt vier jaar. Met dit diploma kun je 
doorstromen naar het mbo, niveau 3 en 4.

Vmbo theoretische leerweg
De theoretische leerweg bestaat voornamelijk uit theoretische 
vakken. De leerweg duurt vier jaar. Het examen bestaat uit 
minimaal 6 vakken. De theoretische leerweg heet bij locatie 
Splitting mavo. Bij CSG Liudger worden leerlingen 
gestimuleerd om extra examen te doen in 1 of meer vakken. 
Dit kan een regulier vak, een profielvak of één van de extra 
vakken van een locatie zijn. Met dit diploma kun je 
doorstromen naar het mbo, niveau 3 of 4.

Vmbo gemengde leerweg
De gemengde leerweg is een mix tussen theorie en praktijk. 
De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Het verschil met de 
theoretische leerweg is, dat leerlingen naast theorievakken een 
profielvak kiezen. Het aanbod van de profielen verschilt per 
locatie. De gemengde leerweg heet bij locatie Splitting mavo. 
Met dit diploma kun je doorstromen naar het mbo, 
niveau 3 of 4.

Havo
De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Vanaf leerjaar 3 kiest iedere leerling 
een profiel.

Mavo/havo 
Deze leerweg wordt alleen aangeboden in de onderbouw en is 
bedoeld voor leerlingen die op de grens van de mavo en de havo 
zitten. Ze ontdekken welk niveau het beste bij hen past en 
kunnen, als de resultaten voldoende zijn, gemakkelijker 
(tussentijds) doorstromen naar de havo. 

Vwo (gymnasium en atheneum)
Het vwo duurt zes jaar. Tot het vwo behoren atheneum en 
gymnasium. Locatie Raai biedt de volledige opleiding aan en 
in Burgum en Waskemeer kunnen leerlingen de onderbouw 
volgen. Op het gymnasium krijgen leerlingen naast alle 
vakken die op het atheneum worden gegeven de vakken 
Grieks en Latijn. Vanaf leerjaar drie kiezen de leerlingen een 
profiel. Met dit diploma kun je doorstromen naar de 
universiteit.

Tweetalig onderwijs (havo en vwo)
Bij locatie Raai in Drachten kunnen leerlingen met een 
havo- of vwo-advies kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). 
Bij tto krijgen leerlingen de eerste drie jaar minimaal de helft 
van de vakken in het Engels. De voertaal in de lessen is Engels 
en er worden Engelse boeken en lesmethodes gebruikt. 
Daarnaast leren ze meer over Europa, de Europese Unie en 
internationaal burgerschap.

Meertalig onderwijs (vmbo tl, havo en vwo)
In Burgum kunnen leerlingen met een havo-advies meertalig 
onderwijs volgen en krijgen alle leerlingen met een vwo-advies 
standaard meertalig onderwijs aangeboden. In Waskemeer 
krijgen leerlingen in de onderbouw van de havo en het vwo, 
meertalig onderwijs aangeboden. Leerlingen volgen lessen in 
het Nederlands, Engels en Fries. Zo bouwen ze een duidelijk 
voorsprong bij de talen (specifiek Engels) op en zijn ze 
goed voorbereid op een vervolgstudie.

Technasium (havo en vwo)
Het technasium wordt aangeboden op locatie Raai in 
Drachten. In leerjaar 2 kunnen alle havo- en vwo-leerlingen 
kiezen voor het technasium. Om kennis te maken met 
het technasium krijgen alle eerstejaars het vak 
‘Onderzoek & Ontwerpen’ (O&O). Bij dit vak gaan leerlingen 
net als bij het technasium in groepjes aan de slag met 
vraagstukken van echte opdrachtgevers.
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Coach
Elke leerling heeft een coach. De coach zie je vaak. 
De coach houdt gesprekken met jou en de klas en helpt 
je bijvoorbeeld bij het vaststellen van je leerdoelen en het 
plannen van je huiswerk. Daarnaast nodigt je coach je 
ouder(s)/verzorger(s) minimaal twee keer per jaar uit op 
school. Samen bespreken jullie dan hoe het met je gaat 
en wat je nodig hebt.  

Ondersteuningscoördinator
Heb je extra ondersteuning nodig omdat het leren 
niet zo goed gaat of omdat je niet lekker in je vel zit? 
Dan schakelt je coach de hulp in van de ondersteunings-
coördinator. Samen met de coach kijkt de 
ondersteuningscoördinator welke extra ondersteuning 
bij jou past. 

Stagebegeleider
Kies je voor PRO Drachten of CSG Liudger Splitting, 
dan ga je ook op stage. Je gaat dan een aantal weken 
werken bij een bedrijf. Welk bedrijf bij jou past, bespreek 
je met je stagebegeleider. Samen zoeken jullie een leuke 
en natuurlijk leerzame stageplek. Ook op onze andere 
locaties bieden we korte stages aan. Je kijkt dan samen 
met je coach en/of docent welke plek bij jou past.

Decaan
Bij de decaan kun je terecht als je vragen hebt over je 
opleiding of vervolgopleiding. Weet je bijvoorbeeld niet 
welk profiel je wilt kiezen of wat je na het behalen van je 
diploma gaat doen? De decaan helpt je graag! 

Begeleiding en 
      ondersteuning

Samen met jou, je klasgenoten en je ouder(s)/verzorger(s) zorgen we voor een fijne schooltijd. 

“Spreek met je vrienden af om 

naar school te fietsen”. 
“Koop een stevige tas!”

Tips van onze    
       brugklassers!

“Huur een kluisje, zodat je niet de hele 

dag met een zware tas hoeft te lopen”. 

 “Van leren krijg je trek!” Zorg voor 

een goed gevuld broodbakje”. 
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Over CSG Liudger Burgum

CSG Liudger Burgum staat bekend om de goede sfeer en betr
okkenheid. 

Wij vinden het belangrijk
 dat jij je weg vindt en 

voldoende aandacht kr
ijgt. 

We stimuleren je om het beste uit jezelf te
 halen en te doen waar

 jij goed in 

bent. Je leert bij ons v
akken als wiskunde en 

Nederlands,  maar ontdekt 

ook veel over wie jij ben
t, wat je kunt en waar 

jouw talenten liggen. 

Samen zorgen we dat je kom
t, waar je in de toekom

st wilt zijn. 

Burgum

Wist je dat?
•  De onderbouw in Burgum drie jaar duurt?

•  We regelmatig COL-gesprekken 

 (coach, leerling en ouder) houden?

Onderwijsaanbod

•  vmbo 
 basisberoepsgerichte 
 leerweg (bb) 
 t/m leerjaar 2

•  vmbo theoretische
 leerweg (tl)

•  vwo meertalig
 t/m leerjaar 3

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb) 
 t/m leerjaar 2

•  havo
 vanaf leerjaar 4 op de 

 HAVOtop Burgum

•  vmbo 
 gemengde leerweg (gl) 

•  havo meertalig 
 t/m leerjaar 3
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Les van 9.00 - 15.15 uur 
Bij ons op school heb je iedere dag les van 9.00 – 15.15 uur. Je start 
elke dag met een coachmoment, waarop je coach met je bespreekt hoe 
het met je gaat, wat je leerdoelen zijn en welke uitdaging of ondersteuning 
je nodig hebt. We starten bewust om 9.00 uur, omdat dat beter is voor 
jouw tienerbrein.

Volgens onze leerlingen! • Leuke docenten
 • Gezellige, niet te kleine school • Fijn dat ik mijn havodiploma in     Burgum kan halen!

Kenmerken Burgum • Dagelijks les van 9.00 – 15.15 uur • Iedere dag een coachmoment • Onderwijs met het accent op jouw groei     en ontwikkeling
 • THS Talent: ontdek wat jij leuk vindt!

Lesblokken 
We werken met verschillende lesblokken: leerdoelblokken, instructieblokken, 
vaardigheidsblokken, toetsblokken en blokken KCST (Kunst, cultuur, sport 
en techniek). Daarnaast sluiten we iedere week af met THS Talent. 
Bij THS Talent kun je bezig met iets wat jij leuk vindt! 

HAVOtop
De bovenbouw van de havo volg je op de HAVOtop. Vanaf leerjaar 4 krijg je dan les in een 
ander gebouw aan de overkant, samen met leerlingen van OSG Singelland.

Havo en vwo meertalig
Havo en vwo meertalig zijn normale havo- of vwo-opleidingen met extra aandacht voor talen. Je volgt lessen 
in het Nederlands, Engels en Fries. Zo bouw je een duidelijke voorsprong bij de talen en specifiek bij Engels op. 
Deze voorsprong heb je nodig op het hbo en de universiteit, waar Engels steeds meer de voertaal wordt. 
Ook bij een toekomstige baan komt deze voorsprong goed van pas. Je sluit in klas 3 het vak Engels af met een 
Cambridge examen. Na klas 3 vwo kun je naar alle vwo-scholen met een bovenbouw, bijvoorbeeld in Drachten of 
Leeuwarden. Je krijgt een uitgebreid profielkeuzetraject aangeboden, met veel doorstroommogelijkheden.

THS Talent
Tijdens THS Talent is er extra ruimte voor jouw talentontwikkeling. Je kunt hier bezig met iets dat JOU 
interesseert.. sport? Techiek? Kunst? Een kijkje nemen bij een bedrijf? We bieden van alles aan, maar je mag ook 
zelf een plan bedenken! 

Open Leer Centrum
Vind je het fijn om je huiswerk op school te maken? Dan kun je dagelijks tot 16.30 uur terecht in 
ons Open Leer Centrum.

Burgum
2 32 2



Over CSG Liudger Waskemeer

CSG Liudger Waskemeer staat bekend als een kleinschalige, betrokken 

en gezellige school. Een school waar iedereen je kent en waar je gezien wordt. 

Bij locatie Waskemeer hebben we aandacht voor jou. Samen met jou willen we 

graag het beste uit jou halen. Daar hebben we onze (brug)klassen ook op 

ingericht. Je komt in een klas die aansluit bij jouw niveau.

Waskemeer

Onderwijsaanbod

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte 
 leerweg (kb) 
 t/m leerjaar 2

•  vmbo 
 theoretische 
 leerweg

•  havo meertalig 

 t/m leerjaar 3

•  vwo meertalig 

 t/m leerjaar 3
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Persoonlijk rooster 
Bij ons op school bepaal je 30 procent van je 
lesprogramma zelf. Het lesrooster is flexibel en 
verschilt per persoon. 

Keuzewerktijd
Op maandag tot en met vrijdag staan er twee uren 
keuzewerktijd op het rooster. Tijdens deze uren bepaal je 
in overleg met je coach wat je doet. Je schoolprestaties 
staan daarbij altijd voorop. Je kunt extra vakken volgen, 
hulp van docenten krijgen bij een bepaald vak, een uurtje 
lekker lezen, werken aan je huiswerk, naar het ‘fablab’ 
(werkplaats voor uitvinders) gaan of je verdiepen in 
onderwerpen die tijdens de lessen niet aan bod komen. 
Ook worden de keuzewerktijduren gebruikt voor 

extra lessen taal en rekenen, dyslexiebegeleiding, 
workshops, sociale vaardigheidstraining, scienceprojecten, 
sportclinics, gezamenlijke activiteiten, gastsprekers 
en acties.

O-uren
Bij ons op school staat er drie keer per week een 
ondersteunings-uur op het rooster. Dit uur is bedoeld 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
of willen hebben. Dit kan zijn omdat je onvoldoende 
resultaten voor één of meerdere vakken behaalt of 
omdat je nog betere resultaten wilt behalen. 
Ook kun je dit uur gebruiken voor ondersteuning 
bij de flexibele examinering.

Volgens onze leerlingen! • Superleuke conciërge! • Iedereen kent elkaar • Gezellige school 

Kenmerken Waskemeer • Twee uur per dag keuzewerktijd • Drie keer per week een ondersteunings-uur
 • Flexibele examinering

Waskemeer

Meertalig voortgezet onderwijs
Volg je bij ons de havo of het vwo, dan krijg je in klas 1 t/m 3 les in meerdere talen. De vakken lichamelijke 
opvoeding (physical education), godsdienst (religious education), Technologie & Toepassing en modules van 
geschiedenis (history) worden in het Engels gegeven en het vak muziek (musyk) in het Frysk. Zo leer je actief 
de wereldtaal Engels te gebruiken en dat komt je in de toekomst goed van pas.

Flexibele examinering
In het vierde jaar van de theoretische leerweg doe je examen. Bij ons op school doen (bijna) alle leerlingen 
examen in zeven vakken in plaats van zes vakken. Door een extra vak te volgen, kun je gemakkelijker 
doorstromen naar het mbo of de havo. Daarnaast wordt je slagingskans vergroot. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om al in klas 3 van de theoretische leerweg examen te doen in één of meerdere examenvakken.

Technologie & Toepassing
Volg je de theoretische leerweg dan krijg je in de eerste twee leerjaren ook het vak Technologie & Toepassing. 
Bij dit vak maak je op een creatieve en onderzoekende manier kennis met de wereld van techniek en wetenschap. 
Wil je later graag iets doen in de richting van wetenschap en techniek? Dan kun je na het tweede jaar 
Technologie en Toepassing als extra examenvak volgen.
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Over CSG Liudger Splitting

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om dit te ontdekken bieden we activiteiten aan, waarbij jouw keuze voorop staat. Van accentvakken, vakken op een hoger niveau tot extra (examen)vakken. 

Splitting Drachten

Onderwijsaanbod

•  vmbo 
 gemengde leerweg (gl)
 (nieuwe leerweg)

•  vmbo basisberoeps- 
 gerichte leerweg (bb)

•  vmbo 
 theoretische 
 leerweg (tl) 
 (nieuwe leerweg)

•  vmbo 
 kaderberoepsgerichte  
 leerweg (kb)

•  mavo-havo  
  alleen onderbouw
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Samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) zorgen we dat jij op een fijne manier en met mooie herinneringen 
een diploma haalt wat bij je past. Wij willen graag het beste uit jou naar boven halen. Daarom geven wij je 
de aandacht die je nodig hebt. Je thuis voelen bij ons op school is de basis om het beste uit jezelf te halen.

Accenten
Om te ontdekken wat je leuk vindt en wat goed bij je past, 
volg je bij ons op school de eerste twee jaar een accentprogram-
ma. Afhankelijk van je opleiding krijg je 2 of 4 uren per week 
accentlessen aangeboden. Kom je er tijdens een schooljaar 
achter dat het accent niet bij je past, dan kies je het jaar 
erop een ander accent. Je kunt kiezen uit zes accenten: 
sport, creatief, welzijn, ondernemen, groen en techniek. 

Profielen 
Na het tweede jaar kies je een profiel. Het is verstandig om 
een profiel te kiezen die aansluit bij je vervolgopleiding. Je krijgt 
afhankelijk van je opleiding 3 – 14 uren per week les in het 
gekozen profiel. Doe je vmbo gl/tl (nieuwe leerweg) en wil je wat 
extra uitdaging? Dan kun je 1 of 2 extra profielvakken kiezen en 
hier examen in doen. Leerlingen kunnen bij voldoende 
aanmeldingen kiezen uit de volgende profielen:

•  ZW: Zorg & Welzijn
•  E&O: Economie en Ondernemen
•  D&P: Dienstverlening & Producten
•  BWI: Bouwen, Wonen en Interieur (alleen bb en kb)
•  M&T: Mobiliteit en Transport (alleen bb en kb)
•  PIE: Produceren, Installeren en 
 Energie (alleen bb en kb)
•  Groen (alleen bb en kb)
•  IT: Informatietechnologie (alleen mavo)

Onderwijs maken we samen
De wereld verandert voortdurend. We vinden het 
belangrijk dat jij een opleiding volgt, waarmee je bent 
voorbereid op de toekomst. Samen met bedrijven en scholen 
uit de regio zijn we dan ook voortdurend bezig met het 
verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs. Zij denken mee 
over de inhoud van onze opleidingen en we organiseren samen 
vele interessante en leuke activiteiten. Van een beroepenmarkt, 
lessen op het mbo tot een bedrijfs-bezoek. Daarnaast beschik-
ken we dankzij de bijdrage van het regionale bedrijfsleven over 
moderne leslokalen, met de nieuwste materialen en technieken. 

Pro-vmbo
CSG Liudger en PRO Drachten bieden gezamenlijk de 
gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo (Pro-vmbo) 
aan. De gemengde onderbouwklas is bedoeld voor leerlingen die 
zich op de grens van het praktijkonderwijs en vmbo bevinden. 
In deze klas krijg je de kans om je in 2 of 3 jaar voor te bereiden 
op de bovenbouw van het vmbo, met als uiteindelijke doel 
het behalen van een vmbo-diploma. 

Volgens onze leerlingen! • Gezellige school • Veel te kiezen! (accentprogramma, profielen)
 • Leuke projecten en activiteiten • De coach staat altijd voor je klaar

Kenmerken Splitting Drachten
 • Accentprogramma en profielen • Onderwijs maken we samen • Nieuwe leerweg informatietechnologie

 • PRO-vmbo

Splitting  Drachten

Nieuwe leerweg: 
informatietechnologie 
CSG Liudger en ROC Friese Poort ontwikkelen samen een nieuwe leerweg, als vervanger van 
de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo. Dit schooljaar starten de 
scholen met een pilot voor één vak, namelijk het vak informatietechnologie. Er is een gezamenlijk 
lesprogramma samengesteld. Bij dit vak werk je in groepjes aan uitdagende en innovatieve 
opdrachten uit de praktijk. De lessen worden gegeven door docenten van CSG Liudger en 
ROC Friese Poort en bij één van beide scholen en/of bij een bedrijf of instelling. 
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Over CSG Liudger Raai

Wij vinden het belangrijk dat jij de tijd neemt en krijgt om je talenten te 

ontwikkelen en om te onderzoeken wat bij je past. Of je nu bij ons op de havo, het 

atheneum of het gymnasium zit, het technasium doet of tweetalig onderwijs volgt; 

wij bieden gedurende het schooljaar activiteiten aan voor alle leerlingen 

waarbij jouw keuze voorop staat.

Raai Drachten

Onderwijsaanbod
 

•  havo

•  havo technasium 

•  atheneum tto

•  atheneum 
 technasium

•  havo 
 tto technasium

•  gymnasium

•  gymnasium tto 

 

•  atheneum 

3 33 2



Genoeg te kiezen
Bij locatie Raai valt genoeg te kiezen! We vinden het belangrijk 
dat jij de kans krijgt om te ontdekken wat jouw talenten zijn. 
Naast ons normale onderwijs bieden we een uitgebreid 
keuzeprogramma aan. Heb je bijvoorbeeld extra uitdaging 
nodig, dan kun je kiezen voor het technasium, tweetalig 
onderwijs of gymnasium of deelnemen aan ons talentonderwijs. 
Ook binnen onze reguliere havo- en vwo-opleiding valt genoeg 
te kiezen. Zo kun je de vakken filosofie, helder denken of natuur, 
leven en technologie volgen en deelnemen aan diverse 
projecten en olympiades. Jij bepaalt in overleg met je coach 
wat bij je past.

Technasium
Bij het technasium ga je in groepjes aan de slag met opdrachten 
van echte bedrijven. Je leert samenwerken en wordt uitgedaagd 
om met creatieve oplossingen te komen, door opdrachten in de 
praktijk uit te voeren. Het gaat vaak om opdrachten die een 
link hebben met techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en/of biologie. We noemen dat ook wel beta-technische op-
drachten. Om kennis te maken met het technasium krijgen alle 
eersteklassers een half jaar het vak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ 
(O&O). Vanaf leerjaar 2 kun je voor het technasium kiezen 
en uiteindelijk examen doen in het vak O&O. 

Gymnasium
Het gymnasium is net als het atheneum een opleiding die je 
voorbereidt op een studie aan de universiteit. Naast de gewone 
schoolvakken krijg je les in de talen Latijn en Grieks. Daar leer 
je ook veel meer over de Griekse en Romeinse cultuur. Wist je 
dat de Olympische Spelen ooit in het Griekse Olympia begonnen 
zijn? Dat veel prachtige gebouwen in onze steden elementen 
van de Griekse en Romeinse bouwkunst bevatten? Dat kennis 
van Grieks en Latijn het leren van andere talen zoals Engels, 
Duits, Frans en Spaans makkelijker maakt? Als je het gymna-
sium wilt volgen is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent naar 
de oorsprong van dingen en interesse hebt in de geschiedenis 
van de antieke culturen en dat je van talen houdt. 
En dat je het leuk vindt om je ergens in vast te bijten 
en doorzettingsvermogen hebt.

Wist je dat?
•  Je een aantal keer per jaar je eigen 

 lesprogramma mag samenstellen 

 tijdens Liudger Leert!

Raai  Drachten

Volgens onze leerlingen! • Op de Raai is veel te kiezen • Je voelt je hier snel thuis • Leuke projecten en activiteiten 

Kenmerken Raai Drachten • Genoeg te kiezen!  • Tweetalig onderwijs voor havo én vwo • Technasium voor havo én vwo

Tweetalig onderwijs 
Bij tweetalig onderwijs (TTO) krijg je de eerste drie 
leerjaren minimaal de helft van de vakken in het Engels. 
De voertaal in deze lessen is Engels en we gebruiken 
Engelse boeken en lesmethodes. Tweetalig onderwijs gaat 
om meer dan alleen de Engelse taal. Je leert veel over 
Europa, de Europese Unie en internationaal burgerschap. 

Je sluit TTO in de onderbouw af met een Anglia-examen. 
Als je TTO hebt afgerond, kun je in de bovenbouw 
het IB-programma volgen. Het programma wordt 
afgesloten met een internationaal examen 
dat laat zien dat je de Engelse taal op 
hoog niveau beheerst. 
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Tijd voor techn
iek

Ben jij geïntere
sseerd in weten

schap 

en techniek? Da
n is het technas

ium 

iets voor jou! M
aak kennis met de 

nieuwste techn
ieken en werk a

an 

opdrachten van
 echte opdracht

gevers!
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Over CSG Liudger De Ring - PRO Drachten
CSG Liudger de Ring (vanaf 1 januari 2022: PRO Drachten) is een open christelijke praktijk-

onderwijsschool voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Wij staan voor uitdagend praktijkonderwijs in een 

respectvolle omgeving. Persoonlijke aandacht is voor ons vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk dat 

jij je weg vindt, voldoende aandacht krijgt en je thuis voelt bij ons op school. Je veilig, geaccepteerd en 

gewaardeerd voelen is de beste basis om je te ontwikkelen, zodat je goed voorbereid je toekomst 

tegemoet gaat. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach. We gaan voor een baan 

                                                of vervolgonderwijs voor iedere leerling. Daarbij werken we samen 

                               met scholen en bedrijven.

PRO Drachten 

Volgens onze leerlingen! •  Wij hebben hier de leukste leraren •  Op deze school mag je doen wat je leuk   vindt en wat je goed kan • Je leert hier met je handen werken
Kenmerken PRO Drachten • Respect en aandacht voor elkaar • Onderwijs op maat

 • Betrokken docenten

Praktijkonderwijs
Bij praktijkonderwijs leer je door te werken en te doen en 
word je voorbereid op een baan of vervolgopleiding. Dit door 
middel van praktijklessen, theorielessen en stages. Verder kun 
je erkende certificaten halen. Hiervoor kun je cursussen volgen, 
denk aan: heftruckcertificaat, lasverklaring (NIL), keuken-
assistent en dienstverlening of werken in de keuken of winkel. 

Pro-vmbo
CSG Liudger en PRO Drachten bieden gezamenlijk de 
gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo (Pro/vmbo) 
aan. De gemengde onderbouwklas is bedoeld voor leerlingen die 
zich op de grens van het praktijkonderwijs en vmbo bevinden. 
In deze klas krijg je de kans om je in 2 of 3 jaar voor te bereiden 
op de bovenbouw van het vmbo, met als uiteindelijke doel 
het behalen van een vmbo-diploma. Je krijgt les in een 
kleine groep en extra begeleiding van je persoonlijke 
coach. De vakken Nederlands, Engels, biologie en wiskunde 
volg je op de Splitting (vmbo) en de praktijklessen en een 
aantal algemeen vormende vakken (AVO) bij 
PRO Drachten (praktijkonderwijs). 

Je kunt alleen in aanmerking komen voor de gemengde 
onderbouwklas als je over een toelaatbaarheidsverklaring 
beschikt. Vervolgens word je ingeschreven in het 
praktijkonderwijs.

PRO Drachten
Per 1 januari 2022 gaan de scholen voor praktijkonderwijs en 
pro vmbo De Ring (CSG Liudger) en De Venen (OSG Singelland) 
samenwerken onder de naam PRO Drachten. 
Twee scholen, twee besturen, maar gezamenlijk onderwijs om 
nóg betere kwaliteit en een breder aanbod te bieden. 
Kijk voor meer informatie op www.prodrachten.nl 

Onderwijsaanbod

•  Praktijkonderwijs •  Pro-vmbo 

 t/m leerjaar 3
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Oudergesprekken
Bij ons op school heeft iedere leerling een coach. 
De coach plant twee of drie keer per jaar een coachgesprek 
in met u en uw zoon/dochter. Tijdens deze gesprekken wordt 
gekeken hoe het met uw zoon/dochter gaat en wat de 
leerdoelen zijn. Lukt het leren even niet of zit uw zoon/dochter 
niet lekker in zijn/haar vel, dan schakelt de coach de hulp
in van de ondersteuningscoördinator. 

Kwaliteit
Op alle locaties werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
Kwaliteit maken we samen. Een goede sfeer, zorg en aandacht 
voor leerlingen vormen hierbij de basis. Wij hechten veel waarde 
aan de mening van leerlingen, ouders en medewerkers over het 
onderwijs op onze scholen. We beschikken over ouderpanels, 
voeren tevredenheidsonderzoeken uit en bevragen collega- 
scholen van Fricolore over de kwaliteit van ons onderwijs. 

Expertisecentrum
Iedere school van CSG Liudger heeft een ondersteunings-
coördinator. Deze coördineert de extra begeleiding en 
ondersteuning en schakelt waar nodig het expertisecentrum in. 
Bij het expertisecentrum werken orthopedagogen, 
onderwijskundigen, ambulant begeleiders en psychodiagnos-
tisch medewerkers. Dit zijn allemaal mensen die kunnen helpen 
als het even niet lukt. Soms worden daarbij testen afgenomen 
of gesprekken met betrokkenen gevoerd.

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning 
voor leerlingen wordt geregeld. CSG Liudger werkt samen met 
alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio 
Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband 
Zuidoost-Friesland VO, met als doel passend onderwijs goed 
vorm te geven. 

Schoolkosten
Het volgen van onderwijs is zoals de wet voorschrijft kosteloos. 
Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om 
het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen 
bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van ouder(s)/
verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Daarnaast vragen wij om 
een bijdrage in eventuele overige kosten die horen bij een 
gekozen opleiding of een excursie of andere activiteit indien 
de leerling hiervoor vrijwillig gekozen heeft. De kosten per 
opleiding staan op www.csgliudger.nl/schoolkosten. 

Onderwijs met een laptop
Al onze scholen maken gebruik van laptops en boeken. 
U kunt een laptop aanschaffen via CSG Liudger.
Voor de leerlingen van PRO Drachten is dagelijks een laptop 
ter beschikking. Na aanmelding ontvangt u hierover 
meer informatie. 
 
Aanmelden
Vanaf februari kunt u uw zoon/dochter digitaal aanmelden 
via www.csgliudger.nl/aanmelden.

Voor je ouder(s) / verzorger(s)
Het is bijna zover! Uw zoon/dochter zit in groep 7/8 en verlaat 

binnenkort de basisschool. Een leuke en spannende tijd! 

Kom je langs?
Open Lessen
In november en december organiseren we Open Lessen. Tijdens de Open Lessen maak je aan de hand 
van korte lessen, activiteiten en een rondleiding kennis met onze school. Veel basisscholen komen met de klas. 
Informeer bij je leerkracht of jullie met de klas komen. Kom je niet met de klas, dan ben je alleen of met 
een vriend of vriendin welkom op: 

10 november: CSG Liudger Waskemeer (vmbo, havo en vwo)
10 en 11 november: CSG Liudger Burgum (vmbo, havo en vwo-meertalig)
17 november: Doe-middag Praktijkonderwijs Drachten (pro en pro-vmbo)
17 november en 1 en 8 december:  CSG Liudger Splitting Drachten (vmbo/mavo)
17 november en 1 en 8 december: CSG Liudger Raai Drachten (havo en vwo)

                Meld je aan op www.csgliudger.nl 

Voorlichtingsavond 
(voor ouders)
In november organiseren onze locaties een voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s). 
De voorlichtingsavonden vinden plaats op:

10 november vanaf 19.45 uur: Praktijkonderwijs Drachten (pro en pro-vmbo)
11 november vanaf 19.30 uur: CSG Liudger Waskemeer (vmbo, havo en vwo)
18 november vanaf 19.30 uur:  CSG Liudger Burgum (vmbo, havo en vwo-meertalig)
22 november vanaf 19.30 uur:  CSG Liudger Splitting Drachten (vmbo/mavo)
22 november vanaf 19.30 uur: CSG Liudger Raai Drachten (havo/vwo)
24 november vanaf 19.30 uur: CSG Liudger Splitting Drachten (pro-vmbo en vmbo/mavo)
24 november vanaf 19.30 uur: CSG Liudger Raai Drachten (havo/vwo)

               Meld u aan op www.csgliudger.nl 

Open Dag
In februari ben je samen met je ouder(s)/verzorger(s) welkom op onze Open Dag. Tijdens de Open Dag kun je 
een kijkje nemen in de hele school en vragen stellen aan docenten en leerlingen. Daarnaast zijn er natuurlijk 
veel leuke dingen te doen en te zien! De Open Dagen vinden plaats op:

1 februari:  CSG Liudger Splitting Drachten (pro-vmbo en vmbo/mavo)
2 februari:  CSG Liudger Burgum (vmbo, havo en vwo-meertalig)
2 februari:  CSG Liudger Waskemeer (vmbo, havo en vwo)
3 februari:  CSG Liudger Raai Drachten (havo en vwo)
3 februari: Praktijkonderwijs Drachten (pro en pro/vmbo)

*In verband met de coronamaatregelen weten we nog niet precies hoe de Open Lessen, voorlichtingsavonden 
en open dagen worden ingevuld. Alle informatie plaatsen wij op www.csgliudger.nl
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Naar de brugklas?
Nog even en dan ga je naar de brugklas! 
Ben je benieuwd wat je de eerste weken doet?

Kennismakingsdag
In juni heb je een kennismakingsmiddag. Je maakt deze middag 
kennis met je nieuwe klasgenoten en met je coach.

Introductie
Na de zomer start je met een introductiemoment op een leuke 
locatie in de buurt van jouw school. Je maakt dan uitgebreid 
kennis met je nieuwe klasgenoten en doet superleuke dingen!

Introductieperiode
De eerste weken doen we het nog rustig aan, zodat jij goed kunt 
wennen aan je nieuwe school en klasgenoten. Je maakt kennis 
met de verschillende vakken en docenten en leert wat er 
allemaal anders gaat dan op de basisschool. De eerste weken 
krijg je bijna geen huiswerk, dat scheelt!

Startgesprek
Na een paar weken zijn je ouder(s)/verzorger(s) welkom 
op school. Jullie hebben dan namelijk een startgesprek met je 
coach. Je kunt dan vertellen hoe het gaat, wat je leuk vindt en 
misschien nog lastig is. 

Vragen of meer info?
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op!

 CSG Liudger Burgum (vmbo, havo en vwo) 
 Jannechien van der Kooi (vmbo)
 j.kooi@csgliudger.nl  |  0511 460 260

 Roelof Dijkstra (havo en vwo-meertalig)
 r.dijkstra@csgliudger.nl  |  0511 460 260

 CSG Liudger Waskemeer (vmbo, havo en vwo) 
 Eeltje Poeze
 e.poeze@csgliudger.nl  |  0516 421 681

 CSG Liudger Splitting Drachten (vmbo)
 Sandra de Jong
 s.jong@csgliudger.nl  |  0512 305 700

 CSG Liudger Raai Drachten (havo en vwo)
 Jaap Willem van der Linden
 j.linden@csgliudger.nl  |  0512 305 700

 PRO Drachten
 Hilbrand Visser (praktijkonderwijs en pro-vmbo)
 h.visser@csgliudger.nl  |  0512 513 836
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Burgum 

Bezoekadres
Tj.H. Haismastraat 1
9251 AT Burgum

(0511) 460 260

burgum@csgliudger.nl  

HAVOtop
Bezoekadres HAVOtop  
Minnertshof 17
9251 BH Burgum

(0511) 705 700
(algemeen)

(0511) 705 701
(administratie)

info@havotop.nl

Waskemeer
Bezoekadres
Leidijk 42-d
8434 NC Waskemeer

(0516) 421 681

waskemeer@csgliudger.nl

Raai Drachten
Bezoekadres
Leerweg 1
(navigatie: Raai 200)
9202 LE Drachten

(0512) 305 700

raai@csgliudger.nl

Splitting Drachten
Bezoekadres
Leerweg 2 
(navigatie: Splitting 63)
9202 LC Drachten

(0512) 305 700

splitting@csgliudger.nl

PRO Drachten
Bezoekadres
De Ring 6
9202 NW Drachten

(0512) 513 836

dering@csgliudger.nl

www.csgliudger.nl


