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Welkom op 
CSG Wessel 
Gansfort
Groeien doen we samen! Of je nou creatief, sportief, 
ondernemend, tech-minded of maatschappelijk bewust 
bent, we vinden het belangrijk dat je niet alleen opgeleid 
wordt voor je diploma, maar ook leert wat er in de 
maatschappij om je heen gebeurt. 

Wij geloven het verschil te kunnen 
maken in de ontwikkeling van 
leerlingen tot mooie mensen. 
Zo zijn we ons ervan bewust dat 
we invloed hebben op de persoon 
die jij in de toekomst wilt of zult 
zijn. Daarom bieden we uitstekend 
onderwijs waarin we jou waar nodig 
ondersteunen en volop uitdagen. 

Bijvoorbeeld met ons +programma. 
Daarnaast zijn we een erkende 
CultuurProfielSchool en mogen we 
ons Vecon Business School noemen!

Een goede samenwerking tussen 
jou, je ouders en de school 
vinden we belangrijk. Zeg je 
CSG Wessel Gansfort, dan zeg je 
verantwoordelijkheid, creativiteit en 
saamhorigheid. Op het Wessel zijn we 
er voor elkaar!



Goede sfeer, 
rust in de 

school en in 
onze omgeving

Welkom op 
CSG Wessel 
Gansfort

869
Leerlingen*

Prima 
ondersteuningsstructuur 

met uitstekende persoonlijke 
begeleiding

Afwisselende 
lessen met 

heel veel leuke 
activiteiten
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Slagingspercentage*
vmbo 93,7 %
havo 84,4 %

atheneum 91,3%



Over 
school 



Vmbo
In de onderbouw leer je hoe je een 
website bouwt en van content 
voorziet. In klas 3 en 4 ga je aan de 
slag met praktische opdrachten 
en het leren van vaardigheden. 
Je leert hoe je een product in de 
markt zet, producten inkoopt, hoe 
je een verkoopgesprek voert, de kas 
opmaakt en hoe je advertenties en 
commercials ontwikkelt.

Havo
In de bovenbouw volg je het programma 
Jong Ondernemen. Je richt met een 
groepje een eigen bedrijf op met echte 
producten, een eigen bankrekening, echt 
geld, aandelen en klanten. Verder maak 
je een ondernemerschapstest en schrijf 
je een ondernemingsplan. Je volgt ook 
diverse workshops en doet mee aan de 
Scholenstrijd waarin je een fictief bedrag 
moet gaan sparen of beleggen! 

Vecon Business School 
Als Vecon Business School besteden 
we op zowel vmbo, havo als atheneum 
extra aandacht aan talentontwikkeling 
op het gebied van economie en 
ondernemerschap. In de onderbouw 
volgt iedereen deze lessen, zo kun 
je ontdekken of ondernemen iets 
voor jou is. Lijkt het je wat? Kies 
dan in de bovenbouw van havo en 
atheneum voor bedrijfseconomie.

Je doet managementgames, leert 
boekhouden én hoe je een eigen 
bedrijf opzet. Daarnaast word je 
vaardig in plannen en organiseren, 
onderzoeken en pitchen. En je werkt 
aan skills zoals samenwerken, initiatief 
nemen en inspelen op mogelijkheden. 
Zo ben je voorbereid op een vervolg-
studie op ondernemersgebied en 
het bedrijfsleven.

Erkende CultuurProfielSchool
Culturele vorming vinden we 
belangrijk, daarom volgen alle 
leerlingen tekenen, grafimedia, 
handvaardigheid en muziek. In de 
bovenbouw kun je er zelfs voor 
kiezen om in meerdere kunstvakken 
examen te doen. 

Ook organiseren we veel extra 
culturele activiteiten en excursies. 
Het Wessel heeft een eigen theater; 
Theater Piccolino! In het theater 
worden drama- en danslessen 
gegeven. Daarnaast is de ruimte 
ook bedoeld voor voorstellingen en 
bijzondere presentaties.

CSG Wessel Gansfort biedt onderwijs aan voor 
vmbo-tl, havo en atheneum. We zijn een erkende 
CultuurProfielSchool en mogen ons Vecon Business 
School noemen.



Atheneum
Het programma in de onderbouw van 
atheneum is vergelijkbaar met het 
programma voor de havoleerlingen. In 
de bovenbouw volg je het programma 
Eigen Baas van Qredits; Je bedenkt een 
fictief bedrijf en werkt een marketing-, 
ondernemings- en financieel plan uit dat je 
pitcht voor een jury. Daarnaast maak je een 
ondernemerschapstest, speel je een business 
game en doe je mee aan de Scholenstrijd.

In de onderbouw speel je de business 
game Plaza Challenge. In dit online 
simulatieprogramma start je met een groepje 
een eigen bedrijf op de Grote Markt in 
Groningen. Je concurreert met de bedrijven 
van de andere groepen en leert alles over 
inkoop en verkoop, voorraadwaardering, 
lenen, sparen, marketing en personeelsbeleid. 
Daar naast speel je het hoedjesspel waarin 
je eigenaar bent van een hoeden fabriek en 
zoveel mogelijk winst moet behalen. 

Loopbaanoriëntatie  
We werken nauw samen met het mbo en hbo. 
Alle leerlingen maken tijdens Checkthebizz 
kennis met verschillende bedrijven, beroepen 
en sectoren. Ondernemers van het OTP 
(Ondernemerstrefpunt) komen op school 
vertellen over hun werkzaamheden en je 
gaat op bezoek bij een bedrijf. 

Sommige leerlingen schrijven hun 
profielwerkstuk voor een echte 
opdrachtgever. Door verschillende praktische 
opdrachten te doen, kom je met het 
bedrijfsleven in contact. Zo ontdek je wat 
wél en wat niet bij je past en kun je gerichter 
een profiel kiezen in de bovenbouw.



Ambra-Lynn
Klas 4, havo

Muziek is mijn 
favoriete vak. Ik speel 
piano en ben daar 
veel mee bezig. 

Mijn broers zaten allebei op het Wessel en vertelden 
leuke verhalen. Dus ik heb de open dag bezocht en 
was toen overtuigd. En het is lekker dichtbij. 

Ik vond het wel spannend om naar de middelbare 
school te gaan. Alles is nieuw. Gelukkig heb je veel 
aan je klasgenoten, je doet veel samen en leert snel 
mensen kennen. Het Wessel is een sociale school. 
Ik ken veel leerlingen, ook kinderen uit andere jaren. 
Tegen de groep 8-leerlingen zou ik dan ook willen 
zeggen dat ze niet teveel moeten stressen. Het valt 
allemaal wel mee!



Klassenindeling
In de brugklas kom je in een brede 
brugklas of een homogene klas. Een 
brede brugklas is een combinatieklas 
vmbo-tl/havo of een combinatieklas 
havo/atheneum. Als je in een 
homogene klas komt, zit je in een 
atheneum-, havo- of vmbo-tl-klas.
Het advies van je basisschool, 

eventueel aangevuld met je Cito-
score, is daarbij bepalend. Er is ook 
overleg met je ouders. Na de brugklas 
ga je verder in een atheneum, havo of 
vmbo-tl klas. Als blijkt dat je op een 
ander niveau presteert dan waarop je 
geplaatst bent, dan kun je doorstromen 
naar het onderwijs dat bij jou past. 

We vinden het belangrijk dat je niet alleen 
opgeleid wordt voor je diploma, maar ook 
leert wat er in de maatschappij om je heen 
gebeurt. Bijvoorbeeld over de gebeurtenissen 
in Oekraïne, of waar vluchtelingen vandaan 
komen en waarom ze vluchten.

Op 
school 



Brugklas 
Voor de zomervakantie kom je al 
een middag op school om kennis te 
maken met je mentoren en je klas. 
Na de zomervakantie starten we met 
introductieactiviteiten binnen en 
buiten de school. Je leert elkaar dan 
snel en op een leuke manier kennen.

In de brugklas krijg je 15 verschillende 
vakken. Een aantal vakken ken je 
van de basisschool maar je krijgt 
ook nieuwe vakken zoals wiskunde, 
Duits en grafimedia. Een lesuur duurt 
50 minuten en voor elk vak loop je 
naar een ander lokaal en een andere 
docent. We proberen je zo goed 
mogelijk te helpen bij al deze nieuwe 
ervaringen. Daarom heeft elke brugklas 
twee mentoren, één daarvan is jouw 
persoonlijke mentor.  
Ook heeft elke brugklas twee leerling-
mentoren, dit zijn leerlingen uit de 
bovenbouw die je helpen op school en 
waar je altijd bij terecht kunt. Ook gaan 
ze mee met de introductieactiviteiten 
en de klassenuitjes.

Atheneum
Het atheneum is voor leerlingen die 
een goed inzicht in de leerstof hebben, 
verbindingen kunnen maken met 
andere vakken en met onderdelen 

binnen het vak zelf. In de eerste drie 
jaren heeft iedereen in je klas dezelfde 
vakken. Vanaf klas 4 kies je een profiel 
met een aantal keuzevakken. 

Havo 
Leerlingen die een havodiploma 
behaald hebben, zijn breed theoretisch 
opgeleid. De lessen op de havo bestaan 
uit een mix van leren uit een boek 
en leren door te doen. Net als bij het 
atheneum volg je tot en met klas 3 
dezelfde vakken. Vanaf klas 4 kies je 
een profiel en vakken die passen bij 
jouw talenten en interesses.

Vmbo-tl 
Vmbo-tl is van alle vmbo-afdelingen 
de leerweg die past bij leerlingen die 
houden van leren uit boeken, leren 
van filmpjes, of werken met andere 
materialen en middelen, die helpen 
om de theorie te begrijpen. Het is 
praktischer dan havo, maar van 
alle vmbo-afdelingen wel de meest 
theoretische. 
Aan het einde van klas 3 kies je een 
profiel met bijbehorende keuzevakken. 
Je hebt de keuze uit: 
•  Economie
•  Landbouw
•  Techniek
•  Zorg en welzijn 



Ik wil de medische kant op, dus ik kies dit jaar het 
profi el zorg & welzijn. Tekenen vind ik ook erg leuk 
om te doen, ik ben heel creatief.

Ik vind het Wessel een gezellige school, mijn zus 
zit hier ook. Ze nemen echt de tijd om je welkom 
te laten voelen. Het is een open, brede school met 
veel kleur. Iedereen accepteert elkaar hier, het 
maakt niet uit wie je bent, wat je gelooft  of wat je 
achtergrond is. Dat vind ik fi jn aan het Wessel. 

 Mijn tip aan groep 8-leerlingen: ga naar   
 de open dag en praat met de leerlingen   

 die op  school zitten.

Wisam

Iedereen accepteert elkaar 
hier, het maakt niet uit wie 
je bent of wat je gelooft of 
wat je achtergrond is. 

Klas 3
vmbo-tl



+Programma
Ben je altijd op zoek naar extra 
verdieping en uitdagingen en wil je 
je kansen voor later vergroten? Dan is 
het +programma iets voor jou. Je krijgt 
meer verantwoordelijkheid en we 
verwachten ook meer zelfstandigheid. 

In de onderbouw kun je als je dat leuk 
vindt een aantal extra vakken volgen 
zoals drama en dans, sterrenkunde, 
Spaans of ontwerpen en bouwen. 
Zo kun jij ontdekken wat je leuk 
vindt, waar je goed in bent en je 
talent ontwikkelen.

In klas 2 en 3 kun je Cambridge English 
volgen. In de bovenbouw bieden we 
filosofie, Cambridge Advanced English 
en wetenschappelijk onderzoek aan. 
Bij succesvolle afronding ontvang je een 
certificaat waarop alle extra vakken staan.  

Activiteiten

      Muziekavonden met optredens van 
getalenteerde leerlingen

    Schoolfeesten 
    Schoolbrede goede doelen acties
    Sporttoernooien 
      Spannende nationale debatwedstrijden zoals 

‘Op weg naar Het Lagerhuis’
      Interessante vakexcursies naar bijvoorbeeld 

het Lauwersmeergebied, het Kröller-Müller Museum 
of Kamp Westerbork



Profielen en 
keuzevakken
In de bovenbouw van havo en 
atheneum bieden we de volgende 
profielen aan: cultuur & maatschappij 
(C&M), economie & maatschappij 
(E&M), natuur & gezondheid (N&G) 
en natuur & techniek (N&T). Binnen 
vmbo-tl zijn dit: economie, landbouw, 
techniek en zorg en welzijn.

Daarnaast heb je een gevarieerd 
aanbod keuzevakken. Een aantal 
hiervan heb je in de onderbouw ook 
al gehad, maar je hebt ook keuze uit 
een aantal nieuwe keuzevakken.



Voor de sportieve 
leerling

Op de havo kun je kiezen voor 
Bewegen, Sport en Maatschappij 
(BSM). Je maakt in dit vak kennis met 
nieuwe sporten en leert les te geven 
aan kleine groepjes. Ook leer je wat 
bewegen doet met je gezondheid, 
welke maatschappelijke functie sport 
heeft en hoe je sportactiviteiten 
moeten organiseren. 

Vmbo-tl leerlingen kunnen kiezen 
voor het extra keuzevak LO2, dit kun 
je vergelijken met BSM op de havo. 

Voor de ondernemende 
leerling

In de bovenbouw van het atheneum 
en de havo kun je kiezen voor het 
eindexamenvak bedrijfseconomie 
(BE). Het verschil met economie is, 
dat je je bij economie vooral 
bezighoudt met de economie 
van het hele land, terwijl je bij 
bedrijfseconomie vooral aandacht 
besteedt aan wat er binnen 
organisaties gebeurt. 

Voor de maatschappelijk 
bewuste leerling

Zit je op de havo en kies je het 
profiel C&M, dan krijg je het 
eindexamenvak maatschappij-
wetenschappen. Thema’s als 
invloed van de media, politieke 
besluitvorming, integratieproblemen, 
criminaliteit en rechtsspraak en 
milieu en onderontwikkeling komen 
hier aan de orde.

Voor de tech-minded 
leerling

Op het vmbo bieden we het praktijkgerichte 
vak Technologie & Toepassing (T&T) 
aan. T&T is een vak waarbij je denkt én 
doet. Je maakt kennis met vraagstukken 
die met technologie opgelost kunnen 
worden en werkt aan echte opdrachten 
van het bedrijfsleven of maatschappelijke 
instellingen. Bijvoorbeeld het bouwen 
van een escaperoom, het maken van een 
toeristische QR-route door de stad, het 
ontwikkelen en ontwerpen van duurzame 
producten, of een robotje dat doet wat jij 
hebt bedacht. Tijdens de opdrachten leer 
je samenwerken, plannen, organiseren, 
onderzoeken en presenteren.

T&T wordt aangeboden in klas 3 en 4 van 
vmbo en past bij elk profiel.

Voor de creatieve leerling
Grafimedia wordt in de brugklas 

aan alle afdelingen gegeven en vanaf klas 
2 alleen aan vmbo-tl. Bij grafimedia leer 
je bijvoorbeeld hoe je posters, flyers en 
filmpjes kunt maken. 

Je kunt examen doen in de volgende 
kunstvakken:
• Vmbo-tl: handvaardigheid 
• Havo: handvaardigheid, 

muziek en tekenen
• Atheneum: muziek en tekenen. 

Jaarlijks zijn er tentoonstellingen 
van handvaardigheid en tekenen, 
waarbij de werkstukken van de 
examenleerlingen zowel in als buiten 
de school worden geëxposeerd.



Mentoren en 
leerling-mentoren
Alle brugklassen hebben twee 
mentoren en twee leerling-
mentoren. Je hebt individuele 
gesprekken met je mentor over 
je studievoortgang en je welzijn. 
Tijdens de mentorles wordt 
veel samengewerkt aan onder 
andere studievaardigheden. 
Door gesprekken en activiteiten 
rondom thema’s zoals pesten, 
willen we bereiken dat leerlingen 
positief en op een prettige 
manier met elkaar omgaan. 

De leerling-mentoren uit de 
bovenbouw helpen de mentoren bij 
de begeleiding van de brugklasserss. 
Zij worden ondersteund in het 
voeren van gesprekken en zijn een 
laagdrempelig aanspreekpunt. 

Ondersteuning
Soms heb je extra hulp of begeleiding 
nodig. Bijvoorbeeld bij het plannen 
en maken van je huiswerk, om te 
leren omgaan met angst voor toetsen 
of met gevoelens van boosheid of 
verdriet.  Jouw mentor overlegt 
dan met jou en je ouders. Hoe we je 
kunnen helpen wordt besproken in 
het Onderwijsondersteuningsteam 
(OTO). In dit team zitten: 
de ondersteuningscoördinator, 
de orthopedagoog, de leerjaar-
coördinatoren, de teamleiders en de 
absentie-preventiemedewerkers.

Contact met je ouders
Wij vinden het belangrijk je 
ouders te betrekken bij ons 
onderwijs. Daarom organiseren 
we contactmomenten zoals 
mentor- en docentenspreekuren 
en themaouderavonden. Via 
onze digitale nieuwsbrief en 
website houden we jou en je 
ouders op de hoogte van de 
belangrijkste onderwijsactiviteiten 
en -ontwikkelingen. In SOMtoday 
kunnen jij en je ouders je cijfers, 
gemiste lessen en je huiswerk 
terugvinden. 

Drie keer per jaar organiseren we de 
ouderraad waarbij we samen met 
ouders over ons onderwijs spreken. 
Ook hebben we een deelraad en 
centrale medezeggenschapsraad.
Leerlingen hebben in de deelraad 
een stem en praten mee over het 
onderwijs op school.



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

CSG Wessel Gansfort kent 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 mei bericht over het besluit van de Toelatingscommissie.

1

2

3

4

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.

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



Kennis 
maken?
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Kijk voor actuele informatie 
over onze kennismakings-
activiteiten op:

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

Contact
	  Heerdenpad 8

9731 BW Groningen 

	 050 541 06 56
	 info@csgwesselgansfort.nl
	 csgwesselgansfort.nl

	 csgwesselgansfort        csgwesselgansfort

csgwesselgansfort.nl

Bekijk onze website 
voor meer informatie.




