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Op het Augustinus is iedereen van harte welkom, welke 
achtergrond je ook hebt! Mensen verschillen van elkaar 
en wij geloven dat juist verschillen nodig en nuttig zijn 
om van elkaar te kunnen leren. 

Leerlingen en medewerkers komen 
met plezier naar school. Zodra je 
bij ons binnenstapt ervaar je direct 
de gezellige en goede sfeer. Er valt 
altijd wel iets te beleven! 

Afgelopen jaar hebben we 
de Nationale Onderwijsprijs 
gewonnen met een prachtig 
maatschappelijk project over  
dak- en thuislozen! We zijn onwijs 
trots op deze prestatie en op  
de dingen die we samen doen  
en bereiken. 
 
 

Samen bouwen we ook aan jouw 
toekomst. We dagen je uit om 
het beste uit jezelf te halen en je 
talenten te ontwikkelen. We helpen 
je om jezelf en de wereld om je 
heen te ontdekken! De docenten 
zorgen voor goede lessen en helpen 
je om per vak zo goed mogelijk te 
presteren op het niveau dat bij jou 
past. We willen dat iedereen zich 
gezien en gewaardeerd voelt.  
 
Je krijgt dan ook alle ruimte 
om jezelf te zijn en om jezelf te 
ontwikkelen. Zo ga jij een geweldige 
tijd op het Augustinus tegemoet!

Welkom op  
CSG Augustinus 



Samen leren  
en leven in  
een veilige 
omgeving 

Ontwikkel je 
talenten in de 

Talentstromen 1288
Leerlingen**

Keuzevrijheid; 
kiezen voor  

inspirerende 
projecten

Alle leerjaren 
atheneum, havo  

en mavo op  
één locatie

*peildatum 2019-2022
** peildatum 2021-2022

Slaagpercentage*

mavo 94,4%
havo 91,9%

atheneum 95,9%



Carlijn Klas 2 
havo

Ik kwam als enige van mijn 
basisschool in mijn klas 
terecht, maar had op dag 
één al vrienden.

Toen ik op de basisschool zat hoorde ik leuke 
verhalen over het Augustinus. Ik heb toen de 
website bekeken en het leek me een leuke en 
goede school. Ik ben blij met mijn keuze! 

Aardrijkskunde vind ik het meest interessante 
vak. De docent is erg aardig en ik vind het leuk om 
meer te leren over landen. 

Er zitten heel veel kinderen op deze school, 
dat vind ik leuk. Ik kwam als enige van mijn 
basisschool in mijn klas terecht, maar had op 
dag één al vrienden.



Het Augustinus biedt erg goed 
en uitdagend onderwijs. 
Daarnaast zorgen leerlingen 
en docenten er met elkaar 
voor dat iedereen zich 
veilig en thuis voelt.

Alle niveaus op één school
In ons monumentale gebouw verzorgen 
we onderwijs op atheneum-, havo- en 
mavoniveau. Het voordeel van alle 
onderwijs niveaus op één locatie is dat 
door stromen naar een ander niveau 
goed te regelen is. En je kunt met je 
basisschoolvrienden naar dezelfde school, 
ook al heb je niet hetzelfde advies.

Keuzevrijheid
Bij ons krijg je de ruimte om zelf keuzes 
te maken. In de eerste twee schooljaren 
doe je dit bij de Talentstromen. Je kiest 
voor een onderwerp dat je leuk vindt of 
je kiest juist voor een onderwerp 
waar je meer van wilt weten. 

In de bovenbouw van het atheneum 
maak je zelf keuzes bij de fl exuren. Je 
kiest voor lessen die jij nodig hebt om 
zo goed mogelijk te kunnen presteren. 
Bijvoorbeeld omdat je extra uitleg nodig 
hebt voor een vak of omdat je juist meer 
verdieping zoekt. Als je echt uitblinkt in 
een vak, dan kun je eerder examen doen 
op een hoger niveau. Dit biedt voordelen 
voor je vervolgstudie.

Over school 



Brugklas
Iedere leerling met een atheneum-, 
havo- of mavoadvies* is van 
harte welkom op het Augustinus. 
De atheneumleerlingen komen direct 
in één van de atheneum-klassen. De 
andere leerlingen komen in één van 
de dakpanbrugklassen. Dit zijn havo/
atheneum- en mavo/havoklassen. 

In de eerste week is er een 
introductieprogramma om je nieuwe 
klasgenoten en je mentor goed te 
leren kennen. Tijdens het eerste jaar 
heb je een gezellig brugklaskamp, 
zijn er verschillende sportdagen, 
klassenuitjes, culturele activiteiten en 
is er een prachtig Lentegala.

Opleidingsniveaus
In het eerste jaar ontdek je welk 
niveau het beste bij je past. Dit 
gebeurt op basis van de cijfers die 
je haalt op toetsen. Jij en je ouders 
houden de resultaten bij via ons 

digitale leerlingvolgsysteem. Aan 
het eind van de brugklas stroom je 
door naar de tweede klas van het 
atheneum, havo of mavo. 

Atheneum
Op het atheneum wordt de lesstof van 
diverse vakken aan elkaar gekoppeld 
om je zoveel mogelijk uit te dagen. 
Is dat niet genoeg voor jou? Dan kun 
je het honoursprogramma volgen. In 
dit programma kun je onder andere 
Fast Lane English volgen of bezoek je 
colleges van de scholierenacademie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Daarnaast is het mogelijk om 
eerder examen af te leggen voor 
bepaalde vakken.

Havo
De havo duurt vijf jaar. In principe 
word je voorbereid op het hbo, 
maar je kunt na het examen ook 
doorstromen naar het vwo.

Op het Augustinus ontwikkel je jouw talenten en maak je 
zelf de keuzes voor je leerproces. We zullen je motiveren 
en uitdagen het beste uit jezelf te halen.

*mavo staat gelijk aan vmbo-tl

Op school



Om je te helpen bij je studie- en 
beroepskeuze, werken we samen met 
de Hanzehogeschool in projecten als 
HanzeXperience, carroussel en stages.

Je kunt ook een extra vak volgen 
of een vak op atheneumniveau 
afronden. Wil je nog meer uitdaging? 
Dan is het honoursprogramma 
wellicht iets voor jou. 
 
Mavo
De mavo duurt vier jaar en is 
vergelijkbaar met vmbo-tl. Het 
onderwijs is theoretisch, maar wel 
praktischer dan havo. Je kunt kiezen 
uit de volgende profielen:

- Techniek
- Zorg en welzijn
- Economie
- Landbouw

Na de mavo kun je naar het mbo 
of doorstromen naar de vierde 
klas havo. Je volgt een uitgebreid 
loopbaanoriëntatietraject zodat je 
goed bent voorbereid op het kiezen 
van je vervolgopleiding. 

Mentor
Goede begeleiding vinden we 
belangrijk. Daarom heb je in het 
eerste jaar twee mentoruren 
per week. Je krijgt begeleiding in 
gezamenlijke lessen, maar voert ook 
individuele gesprekken met je mentor. 

Tijdens gezamenlijke lessen is er 
aandacht voor groepsvorming, je 
leert hoe je goed kunt samenwerken 
en hoe we met elkaar omgaan op 

school. Je gaat ook aan de slag met 
studievaardigheden. Zo ontdek je 
bijvoorbeeld wat voor jou de beste 
manier is om woordjes te leren, leer je 
hoe je samenvattingen maakt en maak 
je planningen om je tijd handig te 
benutten. Tot slot is je mentor voor je 
ouders de contactpersoon met school.

Talentstromen
In de brugklas kies je vier keer 
per jaar voor één van onze 
talentstromen. De opties zijn: sport, 
science, ict, ondernemen en kunst 
& cultuur. Tijdens deze lessen 
werk je samen met leerlingen alle 
brugklassen die interesse hebben 
voor dezelfde talentstroom als jij. Zo 
ben je bezig met iets dat je leuk vindt 
en leer je ook nieuwe vrienden en 
vriendinnen kennen.

Fast Lane English
Als je van de Engelse taal houdt en 
overweegt na de middelbare school in 
het buitenland te studeren, dan is Fast 
Lane English iets voor jou! 
 
Als je voor Fast Lane English kiest, dan 
krijg je vanaf de tweede klas per week 
één uur extra Engels. In deze lessen 
spreek je alleen maar Engels en leer 
je alles over de Britse en Amerikaanse 
taal en cultuur. Van Engelse boeken 
en literatuur tot sportclinics en van 
leuke excursies tot een studiereis 
naar London. In het vierjarig FLE 
programma word je voorbereid op 
het Cambridge-examen. Met dat 
certificaat op zak heb je meer kans 
om binnen te komen bij Engelstalige 
universiteiten en hogescholen.



Leer- en leefgemeenschap
Op het Augustinus bieden we 
je een plek waar je met plezier 
kunt leren en leven. Zowel 
tijdens de lessen, in de aula, op 
het studieplein of in de gezellige 
mediatheek. Je leent hier boeken, 
maakt er huiswerk of werkt op één 
van de vele computers. In de les 
gebruik je soms een Chromebook 
om aan opdrachten te werken.

Rondom de school kun je gezellig 
samen op het plein verblijven of 
op het grasveld voor de school 
pauzeren. In de school zijn 
meerdere kantines, waaronder 
een brugklaskantine waar de 
leerlingen de kiosk beheren en 
zelf broodjes en drinken verkopen. 
Wil je actief bezig zijn in de pauze? 
Dan ga je naar de voetbalkooi of 
de tafeltennistafels.

Veiligheid
We willen dat het Augustinus voor 
alle leerlingen een veilige school 
is. Een plek waar iedereen zichzelf 
durft te zijn. We leren alle leerlingen 
om op een positieve met elkaar 
om te gaan, rekening met elkaar te 
houden, grenzen aan te geven en 
om respect te hebben voor zichzelf, 
elkaar en de omgeving. 
In de brugklas ga je naar een 
toneelstuk waarin het thema 
pesten een grote rol speelt, 
zodat iedereen zich er bewust 
van blijft hoe vervelend pesten is.

We willen dat je op een veilige 
wijze naar school komt. Daarom 
krijg je voorlichting over je eigen 
verantwoordelijkheid in het verkeer. 
Voor de herfstvakantie vertellen 
medewerkers van de NS over hun 
mooie beroep, maar ook over de 
gevaren van treinverkeer. 

Activiteiten
Maatschappelijk: goededoelenacties, leerlingenraad, helpen in 
andere jaarlagen, rookvrije schoolomgeving, maatschappelijke stages 
en daklozen- en vluchtelingenproject.

Cultuur: culturele avond, toneelstukken, muziek, 'stap op de rode loper', 
open podium, schoolband, poëzierevue in de Oosterpoort en Avond van de Liefde;

 Sport: sporten met docenten, sportdagen, Olympic Moves, 
Herfstloop, burenbattle en schoolcompetitie; 

Feesten: gala’s, kerst- en paasvieringen, LSD, schoolfeesten en examenfeest;

Internationalisering en excursies: Parijs, Berlijn, Londen en Cardiff , Barcelona. 
Introductiekampen en vakexcursies.



CSG Augustinus sprak mij heel erg aan toen ik 
hier voor het eerst kwam. Ik vond dat er een fi jne 
sfeer hing. En het is lekker dichtbij. 

Toen ik van groep 8 naar het Augustinus ging, 
vond ik dat in het begin wel spannend. In de 
eerste klas doet de mentor er gelukkig alles aan 
om te zorgen dat je je klasgenoten leert kennen. 
Er zitten leuke kinderen in mijn klas en er zijn ook 
een aantal vrienden van de basisschool die ik nog 
veel zie. Daarnaast zijn er ook activiteiten waar je 
kennismaakt met de andere brugklassers. En het 
helpt als je zelf ook een beetje initiatief neemt. 

Het grootste verschil met de basisschool is dat 
je in groep 8 les krijgt in één lokaal, van één 
leraar. Nu loop ik van lokaal naar lokaal en heb 
ik verschillende docenten. Maar dat went snel. 
Na een paar weken weet je wel hoe de school 
eruit ziet en waar je moet zijn. We krijgen ook 
huiswerk. Er zijn dagen dat je veel huiswerk hebt, 
maar gelukkig niet altijd. Voor veel vakken heb je 
in de les tijd om je werk af te maken. Dan ben je 
na de les lekker vrij. 

Mijn tip voor groep 8’ers: Laat het gaan. Het lijkt 
een grote verandering. En dat is ook zo, maar 
na een week is het ook wel weer normaal. Het is 
voor elke brugklasser hetzelfde!

Leon Klas 2 
atheneum



Lezen
Op het Augustinus speelt lezen een 
belangrijke rol. Leesvaardigheid 
heb je bij alle vakken nodig, daarom 
besteden we er veel tijd aan. Aan 
het begin van de brugklasperiode 
doe je testen om te bepalen hoe 
jouw leesvaardigheid is en krijg je 
ondersteuning wanneer dat nodig 
blijkt. Iedere brugklasleerling heeft 
standaard een leesboek in zijn 
tas, zodat je hier op ieder geschikt 
moment gebruik van kunt maken. In 
de 2e klas maken we van één lesuur 
zelfs een ‘leesuur’. Ontspannend en 
goed voor je brein! 

Ondersteuning
Sommige leerlingen hebben hulp 
nodig om het beste uit zichzelf 
te halen. Op het Augustinus 
maken we gebruik van het CSG 
Expertisecentrum om deze 
leerlingen zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Bij je aanmelding 
wordt aangegeven of ondersteuning 
in jouw geval noodzakelijk is. Voor 
de zomervakantie nodigen we je 
uit, om samen met je ouder(s)/
verzorgers(s) in gesprek te gaan met 
onze ondersteuningscoördinator 
en orthopedagoog. Doel van 
dit gesprek is te kijken of het 
Augustinus jou kan bieden wat je 
nodig hebt en of onze school een 
geschikte plek voor jou is.
 
 

Internationalisering
We willen dat iedere leerling 
minimaal één keer in zijn of haar 
schoolcarrière in het buitenland is 
geweest. Daarom wordt een aantal 
excursies aangeboden en zijn er 
diverse uitwisselingsprogramma’s. 

Augustinus en ouders
Voor je ouders verandert er ook  
veel als jij naar de middelbare 
school gaat. Jij wordt steeds 
zelfstandiger, terwijl je ouders 
het fijn vinden om betrokken te 
blijven. Contact met ouders vinden 
we erg belangrijk, samen houden 
we in de gaten hoe het met jou 
en je resultaten gaat. Het digitale 
leerlingvolgsysteem helpt hierbij. 
Hier kunnen jullie bijvoorbeeld jouw 
huiswerk en resultaten zien.

Daarnaast hebben we je ouders 
ook nodig om het Augustinus 
nog beter te maken. Ze kunnen 
deelnemen aan ouderpanels, 
zitting nemen in de deelraad of 
medezeggenschapsraad.  
Ook kunnen ze helpen de school 
draaiende te houden door zich 
op te geven als vrijwilliger in 
de mediatheek, kantine of als 
begeleider bij activiteiten.



Aanmelden
Super 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 Augustinus houdt mogelijk een loting
Omdat wij al onze leerlingen goed onderwijs willen bieden, 
laten we een maximaal aantal leerlingen toe in klas 1. Bij teveel 
aanmeldingen wordt er geloot. Meer informatie over de loting 
vind je op onze website. 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. 

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

Contact
 Admiraal de Ruyterlaan 37

9726 GP Groningen 

 050 313 97 20
 info@csgaugustinus.nl
 csgaugustinus.nl

 csgaugustinus        csgaugustinus
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Kennis 
maken?

csgaugustinus.nl

Kijk voor actuele 
informatie over onze 
kennismakings-
activiteiten op:

Bekijk onze website 
voor meer informatie.


