
Je maakt 
‘t samen!

op csg Bogerman



Leer jij door ervaring op te doen in de praktijk? Vind 

je het leuk om samen te ontwerpen, koken, verzorgen, 

bouwen of iets te verkopen? Wil je graag zelf aan de 

slag en je handen uit de mouwen steken? Dan is het 

Vakcollege (vmbo basis/kader) écht iets voor jou! Ben 

je theoretischer aangelegd dan zit je bij m@vo (vmbo gl/

tl) helemaal op je plek. Het mooie van beide opleidingen 

is dat je theorie en praktijk kunt combineren. Op geen 

enkele andere school in de regio kun je uit zoveel 

beroepsgerichte profielen kiezen als op csg Bogerman. 

De technische richtingen zijn: 

•   Produceren Installeren en Energie 

•   Bouw Wonen en Interieur

De ‘mens’ richtingen zijn

•   Economie en Ondernemen 

•   Zorg en Welzijn 

•   Horeca Bakkerij en Recreatie

VMBO

Check het
Bekijk de filmpjes over de 
praktijkvakken op onze 
socials of de website  
csgbogerman.nl

Ook in Balk  
en Koudum is  
csg Bogerman 
er voor jou!

Leren alsof je al echt aan het werk bent? Dat klinkt toch als een geweldige uitdaging! Leerlingen van klas 1 m@vo hebben het vak Technologie & Toepassing. Bij dit vak leer je samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren. Dat doe je in opdracht van een bedrijf. Een bedrijf heeft een probleem of een wens. Aan jou om samen met je klasgenoten een geweldig idee te bedenken. Het gebeurt dat goede ideeën door het bedrijf ook  echt gemaakt worden. Hoe vet is dat! 

SPECIAAL VOOR DE M@VOBÈTA CHALLENGE

Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk 
bij csg Bogerman Balk. Wij doen er alles 
aan zodat jij je, vanaf dag één, helemaal 
thuis voelt. Op deze school mag je jezelf 
zijn. Jij krijgt de ruimte jezelf uit te dagen 
op weg naar zelfstandigheid. In klas 1 en 
2 werken we met verschillende niveaus 
binnen een klas. Dit geeft jou twee jaar lang 
de kans om uit te vinden welke leerweg het 
beste bij jou past. Je kunt hier je diploma 
halen in de theoretische leerweg of in de 
beroepsgerichte leerweg (profielen Zorg & 
Welzijn en Dienstverlening & Producten).  
Ben je een havo of vwo leerling? Dan kun 
je hier terecht tot en met klas drie. Daarna 
stroom je door naar csg Bogerman Sneek. 

Een kleine locatie, maar groot(s) in daden. 
Dat is csg Bogerman Koudum. Een fijne en 
gezellige locatie met duidelijkheid, warmte 
en een persoonlijke benadering. Op deze 
school sta jij centraal. Wist je dat je op csg 
Bogerman Koudum al zoveel mogelijk je 
huiswerk kunt maken? Zo heb je, als je thuis 
bent, tijd voor andere dingen. Kies je voor de 
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan 
ga je na de tweede klas naar csg Bogerman 
Sneek of Balk. Ben je een havo of vwo leerling?  
Dan kun je bij ons blijven tot en met klas drie. 
Daarna stroom je door naar csg Bogerman 
Sneek. Op csg Bogerman Koudum kun je 
examen doen in de theoretische leerweg  
van het vmbo.

KoudumBalk



VWO

Weet je dat de baas van Nederland, 

Mark Rutte, gymnasium deed? Heel veel 

belangrijke politici, schrijvers, advocaten 

en wetenschappers deden vroeger het 

gymnasium. Waarom? Omdat ze er 

uitgedaagd werden. Je leert de bijzondere 

talen Grieks en Latijn. En weet je wat het 

mooie is? Jij kent meer Latijnse woorden 

dan je denkt. Want agenda en alibi ken 

je vast wel . Naast talen leer je vooral 

ook om door te zetten, nieuwsgierig te 

zijn en heel goed te lezen en analyseren. 

Dat zijn precies de vaardigheden die je 

dat extra’s geven. Bij ons is het gymnasium 

extra bijzonder. Je werkt namelijk ook 

samen met de gymnasiumleerling van 

andere leerjaren. Dat doe je in de speciale 

gymnasiumprojectweken of tijdens een 

van de excursies. Dat geeft een speciale 

band. Die is ook heel belangrijk om 

jouw tijd bij het gymnasium zo fijn en 

leerzaam mogelijk te maken.  

Carpe diem!

Gymnasium

Bij ons op het vwo krijg je onderwijs dat jou 

uitstekend voorbereid op de universiteit. 

Net als op de havo krijg je de eerste drie 

jaar veel verschillende vakken. Je gaat 

op ontdekkingsreis om te ervaren wat je 

interessant vindt en waar jouw talenten 

liggen. Je krijgt een eigen mentor die met 

jou praat over hoe het gaat op school en 

over jouw ideeën over je toekomst. Ligt 

jouw interesse bij een technische studie, 

de gezondheidszorg of lijken verschillende 

culturen jou wat? Wat je ook gaat kiezen, 

wij leren je zelfstandig te werken en kritisch 

te denken zodat je vol vertrouwen kunt 

studeren in een grote stad. Wat je ook wilt, 

op csg Bogerman bereiden wij je goed 

voor op je toekomst. Met je diploma, maar 

vooral als persoon.

In de eerste drie jaar van de havo maak  

je kennis met een groot aantal vakken.  

Je krijgt verschillende talen, gaat ontdekken 

of geschiedenis of aardrijkskunde jouw 

vakken zijn of dat je je wilt verdiepen in 

biologie of scheikunde. Je hebt een vaste 

mentor die met jou praat over hoe het 

gaat op school en over jouw ideeën voor 

de toekomst. Samen bespreken jullie welke 

keuze je wilt maken voor de bovenbouw. 

Naast dit basisprogramma doen we aan  

sport en ontdekken we graag jouw 

creativiteit bij kunst. Met een havodiploma 

kun je kiezen voor een studie in het  

hoger beroepsonderwijs (hbo) of je  

blijft nog twee jaar en gaat naar ons vwo. 

Wat je ook doet, bij de havo maken we 

het samen!

HAVO

Ken je de reuzenstofzuiger 

voor de plastic soep? Of Zora de 

zorgrobot? In ons moderne technasium  

leer je om zelf op zoek te gaan naar 

informatie waarmee je problemen van  

deze tijd kunt oplossen. Soms los je een 

klein stukje van een probleem op en  

is dit het begin van iets groters.  

De projecten waar je aan werkt 

zijn van echte opdrachtgevers. 

Zij willen graag weten welke  

verschillende oplossingen 

jij kunt bedenken.  

Met hulp van deskundige 

docenten en verschillende 

experts ontwikkel je 

vaardigheden om te 

onderzoeken en leer  

je om theoretisch  

kennis toe te passen  

op een wetenschappelijke 

manier. Het technasium 

sluit je af met de  

beroemde Meesterproef.

SPECIAAL VOOR HAVO EN VWO 

HET TECHNASIUM



Sport jij graag en vind je het leuk om allemaal verschillende 
sporten uit te proberen? Dan is de sportklas echt iets voor jou! 

In de sportklas van csg Bogerman ontdek je nieuwe sporten 
en word je iedere week uitgedaagd om net dat beetje meer te 

geven. Volg je de m@vo, havo of vwo? Dan kun je zelfs examen 

doen in dit prachtige vak. 

Vind jij het heerlijk om met muziek bezig te zijn? Bij ons op  
school hebben we volop mogelijkheden voor jou om iedere  
dag met muziek bezig te kunnen zijn. In de muziekstudio jammen, een eigen schoolbandje oprichten of meedoen in één van onze 
grote schoolorkesten; het kan allemaal! Wist je bijvoorbeeld dat de Bogerman Bigband al 35 jaar spetterende optredens verzorgt in binnen- en buitenland?

Muziek

Even opgaan in je eigen creatieve wereld? Iets maken dat er nog 

niet is en dat jij tekent, boetseert, schildert of bouwt vanuit een 

eigen idee is één van de mooiste dingen die er is. Vind jij dat 

ook? Dan is onze kunstklas echt iets voor jou!

Kunst

TALENTKLASSEN

Bogerman
Op onze school is veel meer te doen dan alleen 
maar leren. We hebben bijvoorbeeld drie hele gave 
talentklassen. Talent betekent niet dat je ergens 
persé heel goed in moet zijn. Het betekent dat je er 
plezier in moet hebben! 

 Sport



Nu zit je op de 

basisschool en sta je 

op het punt om een 

middelbare school te 

kiezen. Dat is spannend. Hoe maak je nu 

een goede keuze? Maak je een lijstje met 

voor- en nadelen, doe je het op gevoel? 

Ook voor later is het goed dat je leert 

hoe je kunt kiezen. Daarom krijg je 

bij ons op school ook de vrijheid om 

eigen keuzes te maken. Wil je meer 

tijd maken voor muziek,  

sport, creativiteit of techniek? 

Of heb je juist meer tijd nodig 

voor een vak dat je moeilijk vindt? 

Dan geven wij jou die 

mogelijkheid. Wij 

geloven dat je 

daarmee veel over 

jezelf leert. Dat is 

misschien nog wel 

belangrijker dan je 

diploma!

IK KIES

Als je samenwerkt dan bereik 
je meer. Samen is leuker en 

leerzamer. Daarom leer je 
bij ons op school van en 
mét elkaar. Wij nemen je 
serieus, luisteren naar je mening en staan 
voor je klaar. Andersom vragen we van 

jou dat je je best doet en meedoet. 
Samen staan we sterk . Wij gaan 

heel graag samen met jou het 
avontuur van de middelbare 
school aan!

WE MAKEN
   HET SAMEN

Ook typisch 
Bogerman 
Je maakt ’t samen is de slogan van Bogerman.  
We maken het ook samen met jou als je moeilijker 
kunt leren. Heb je een vorm van autisme, dyslexie, 
dyscalculie of ben je hoogbegaafd? Wij hebben voor 
(bijna) iedereen passende begeleiding. Samen met  
jou en je ouders kijken we naar wat jij nodig hebt  
om met plezier naar school te komen.

Heb je dat ook wel eens? Dat alles lukt?  

Je barst van het zelfvertrouwen en  

je kunt de hele wereld aan! Zelfvertrouwen 

is voor iedereen heel belangrijk. Met 

zelfvertrouwen maak je gemakkelijker 

nieuwe vrienden, haal je betere cijfers, 

zit je lekkerder in je vel. De wereld ziet 

er gewoon vrolijker uit. Omdat wij graag 

een vrolijke school zijn, geven wij op zo’n 

manier les dat jij het vertrouwen 

krijgt dat je het kunt. En als het 

even niet lukt, dan helpen we 

je net zo lang totdat het wel 

lukt. Wij geloven in jou! 

IK KAN HET



Meer weten? Scan de QR-code of  
ga naar www.csgbogerman.nl

Gaan wij dit avontuur

samen aan? 

OPEN HUIS

Sneek Donderdag 3 februari 2022

Balk Vrijdag 21 januari 2022

Koudum Donderdag 10 februari 2022

DOEDAGEN

Sneek

Maandag 17 januari 2022  

Dinsdag 18 januari 2022 

Woensdag 19 januari 2022

Balk

Woensdag 19 januari 2022

Koudum

Donderdag 20 januari 2022


