Wij zitten op Dingstede

Wij zijn
CSG Dingstede is een prettige, open
christelijke school voor mavo, havo
en atheneum, waar je als leerling
volop kansen krijgt je talenten te
ontwikkelen. De school biedt degelijk,
kwalitatief goed onderwijs met inzet
van de meest moderne middelen en

een uitstekende ondersteuning.
Een goede begeleiding van alle leerlingen
staat bij ons hoog in het vaandel. Pubers
ontwikkelen zich lichamelijk, sociaal en
emotioneel snel.
Als je een keer extra ondersteuning nodig
hebt, sneeuw je bij ons niet onder.

Ons eerste lesuur begint om 08.15 uur
en een lesuur duurt 40 minuten.
Wij hebben meestal 6 of 7 lesuren
op een dag, waardoor een lesdag
duurt tot 13.00 uur of tot 13.40 uur.
Er zijn 2 pauzes. De ochtendpauze
duurt 20 minuten en dat is om 9.40
of 10.20 uur. De lunchpauze duurt
ook 20 minuten en is om 12.00 of
12.40 uur.
Wij hebben 14 vakken: godsdienst/
levensbeschouwing (gl), Nederlands
(ne), Engels (en), Frans (fa),
wiskunde (wi), aardrijkskunde (ak),
geschiedenis (gs), biologie
(bi), tekenen (te), muziek (mu),
handvaardigheid (hv), lichamelijke
opvoeding (lo), praktijkvak (techniek
(tn), handvaardigheid (hv), Design
& Innovation (D&I), O&O) en

Op CSG Dingstede
• Heb je zelf invloed op je leren
• Krijg je ondersteuning
• Mag je versnellen, verbreden
of verdiepen
• Werk je zowel offline als online
• Heb je een eigen coach
• Word je een echte wereldburger
• Ga je onderzoeken en ontwerpen
• Mag je jezelf zijn

Wij hebben
een coach

CSG Dingstede wil je volop kansen
bieden. Om die reden vinden wij een

Elke klas heeft een coach.

goede ondersteuning belangrijk.

De coach kijkt met jou naar je

Als je coach door gesprekken met

cijfers/resultaten en helpt je waar
coachingsuur. Alle vakken worden
apart aangeboden.
Een lesweek bestaat uit 32 lessen.
Je krijgt een modern kluisje, waarin je
je boeken en waardevolle spullen kunt
leggen. Zo hoef je niet de hele dag met
een overvolle tas te sjouwen.
Het kan zijn dat er een docent afwezig
is. De les vervalt dan niet en wordt
vervangen door een andere docent.
In zo’n ‘vervangingsuur’ is er tijd om
een leuk boek te lezen.

jou of met je ouder(s)/verzorger(s)

nodig op weg.

merkt dat je extra ondersteuning nodig

Samen met de klas werkt de

hebt, bespreekt je coach dit met de

coach aan een prettige, veilige

ondersteuningscoördinator. Met elkaar

en uitdagende leeromgeving

bekijken we welke ondersteuning je

waarin je het beste uit jezelf kunt

nodig hebt en wat we voor je kunnen

halen. Hierbij heeft de coach

doen.

aandacht voor omgangsvormen

De ondersteuning die we kunnen

en groepsdynamiek. Dat kan ook

bieden op CSG Dingstede kent ook

omdat de coach lesgeeft aan de

grenzen. We overleggen altijd met

klas. Hierdoor ziet de coach jou

jou en je ouder(s)/verzorger(s) wat

meerdere keren per week en krijgt

mogelijk is binnen de ondersteuning.

hij op die manier een goed beeld

Het streven is om je zo snel mogelijk

van jouw leren.

zonder extra ondersteuning weer
mee te laten draaien in het reguliere

Wij geven om
onze omgeving
CSG Dingstede is een school die in de
omgeving is verankerd en daarin actief
is. Wij zijn maatschappelijk betrokken
en werken op verschillende manieren
aan burgerschap van onze leerlingen.
Zo doe je in klas 1 mee aan Young
Impact om mensen en goede doelen in
de omgeving te helpen.
Leerlingen uit klas 2 gaan hooien op
het trilveen bij Doosje, een gebied
dat Dingstede heeft geadopteerd.

Wij doen het
samen

Voor je ouder(s)/verzorger(s) is

onderwijsprogramma.

de coach het eerste aanspreekpunt
binnen de school.

Leerlingen uit klas 2 krijgen ook
de kans te koken voor daklozen in
Amsterdam.
De leerlingen van mavo-3 gaan een
week op snuffelstage om op een
door hen zelf uitgekozen stageplek te
ontdekken of dit beroep bij ze past.

OPEN HUIS
vrijdag 28 januari 2022 15.30 – 20.30 uur
zaterdag 29 januari 2022 9.30 – 12.00 uur

Naar Dingstede?
Kom bij ons proeven!

KOM
JE OOK?

Wil je meer weten over onze school?
Dat kan!
Onze leraren nodigen je uit om eens
een lesje te komen volgen.

Wij zorgen voor extra uitdaging
Wil je extra uitgedaagd worden?
Dan bestaat er de mogelijkheid deel
te nemen aan Olympiades. Dit zijn
jaarlijkse wedstrijden in met name
exacte vakken waaraan je mee
mag doen. Je krijgt zo de kans om
uitgedaagd te worden en je talent
verder te ontwikkelen. Jaarlijks
vindt er een podiumavond of een
musical plaats waar jij je talent kunt
laten zien. Dingstede heeft een

talentcoördinator in huis.
Hij begeleidt leerlingen met
een talentstatus om het
schoolwerk zo goed mogelijk
te combineren met een carrière in de
topsport of in de culturele sector.
Op Dingstede werken ook docenten
die leerlingen begeleiden op het
gebied van hoogbegaafdheid.

Scan de QR-code of check
www.dingstede.nl/proeflokaal
voor alle lessen, data en
het online inschrijven!

Volg CSG Dingstede op:

Wij geloven in Dingstede
Het christelijk geloof biedt ons
vertrouwen en inspiratie in werken
en leven. Het is ons vertrekpunt in
de respectvolle ontmoeting, dialoog
en samenwerking met anderen.
Iedere leerling is van harte welkom
ongeacht geslacht, land van herkomst,
godsdienst, levensbeschouwing,
politieke overtuiging, maatschappelijke
opvattingen, inkomen of fysieke
mogelijkheden op CSG Dingstede.
De dagopening is een dagelijks
moment van bezinning waarin
we aandacht besteden aan het
ontwikkelen van begrip en respect

voor je medemens, je leefomgeving,
de natuur en de aarde.
Met Kerstmis en Pasen houden we
vieringen, waarin we een actueel thema
centraal stellen. Het christendom
staat ook centraal in de lessen van het
vak godsdienst/levensbeschouwing.
Daarnaast maak je kennis met andere
levensbeschouwingen. Je verdiept je
in de normen en waarden van je eigen
en van andere levensbeschouwelijke
culturen. Hiermee stimuleren we je
om samen met je klasgenootjes op
onderzoek te gaan naar wie je zelf bent
en wat je belangrijk vindt in het leven.

Wij zijn grenzeloos
Bij ons kijk je over de grens en kun je je verdiepen in verschillende talen.

Cambridge Engels

DELF

Wil je vloeiend Engels kunnen spreken?
Dat kan. In atheneum en havo 1 kan je
kiezen voor Cambridge Engels. Eens
in de twee jaar gaan de Cambridgeleerlingen van atheneum 3 en 4 een
weekje bij host families in Cambridge
logeren, inclusief een uitstapje naar
Londen. Het diploma wordt wereldwijd
erkend door universiteiten en bedrijven.
Zo’n diploma geeft je vrijstelling van
toelatingsexamens voor Engels op
veel Engelstalige en internationale
opleidingen.

Ligt jouw hart meer bij het Frans? Dan is
DELF misschien wat voor jou. (Diplôme
d’Etudes en Langue Française) is een
officieel Frans taalexamen waarmee
je de mate van taalbeheersing kunt
aantonen. De leerlingen van alle
afdelingen kunnen hieraan deelnemen.
De DELF examens bestaan uit
vier verschillende niveaus die
corresponderen met de vastgestelde
niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1 en B2. Een diploma
wordt internationaal erkend.

Wij leveren maatwerk
Na de herfstvakantie is Dingstede
gestart met het aanbieden van
maatwerkuren. Naast het reguliere
lesprogramma in blokjes van 40 en
80 minuten krijg je tijd om te werken
aan een keuzeprogramma. Sommige
leerlingen worden uitgenodigd voor
extra lessen Engels, wiskunde of
begrijpend lezen, andere leerlingen
gaan op school vast aan de slag
met het huiswerk van morgen of ze

Goethe
Vind je Duits een mooie of
interessante taal? Op Dingstede
kunnen alle leerlingen zichzelf extra
uitdagen door te gaan voor een
diploma Duits op een hoger niveau.
Dingstede werkt samen met het
Goethe Institut Amsterdam. Je werkt
toe naar het examen op jouw niveau
(A1 t/m C1) door tijdens de normale
lessen extra of andere opdrachten
aan te gaan. Het diploma dat je haalt
is internationaal erkend.

schrijven zich in voor extra sport,
muziek of iets creatiefs. Door het
programma steeds een beetje uit
te breiden of te verbeteren kunnen
we iedereen een divers palet aan
keuzes bieden. Zo kunnen we nog
beter waarmaken dat je bij ons kunt
versnellen, verbreden en verdiepen,
maar we hebben ook oog voor jou als
je net nog wat extra ondersteuning
nodig hebt bij een voor jou moeilijk vak.

Internationalisering
Op Dingstede vinden we het belangrijk verder te kijken dan het schoolplein.
Je neemt deel aan verschillende internationale activiteiten. Wij hebben warme
banden met scholen in o.a. Marienhafen, Rome, Valencia en Malmö. Wij gaan bij
onze buitenlandse vrienden op bezoek en zij komen ook bij ons een kijkje nemen.
De contacten met deze scholen zijn de afgelopen jaren door leerlingen en docenten
als bijzonder leerzaam en plezierig ervaren.

MEP
Je werkt samen aan oplossingen van bestaande Europese problemen. Iedere leerling
die op CSG Dingstede een atheneumdiploma haalt, heeft meegewerkt aan het
Model European Parliament (MEP). In verschillende commissies (en onder leiding
van ouderejaars) worden oplossingen bedacht voor problemen met betrekking tot
energie, migratie of bijvoorbeeld infrastructuur. Nadat het MEP in het stadhuis van
Meppel is afgerond gaan de beste leerlingen naar Assen, daarna mag de beste
leerling naar Den Haag. Sommige leerlingen schoppen het zelfs tot de finaleronde in
een Europese hoofdstad.

Internationale studiereizen onderbouw
In de derde klas neem je deel aan een meerdaagse schoolreis.
De keuze is reuze: Parijs, Londen, Berlijn, Luxemburg en Meppel.

Technasium en Design & Innovation
Ben je nieuwsgierig en wil je
uitgedaagd worden om iets te
onderzoeken? Ben je iemand die
graag samenwerkt met anderen en
durf jij te kiezen voor een andere
vorm van onderwijs? Werk je graag
met computers en geniet jij van het
bedenken van nieuwe creatieve
oplossingen?
Dan past Dingstede vast goed bij jou!
Het vak O&O (Onderzoeken
en Ontwerpen) speelt op deze
onderwijsbehoeftes in. Op de
havo en het vwo komen externe
opdrachtgevers bij het vak O&O een
probleem uitleggen. Het is aan de
leerlingen om een passende oplossing
te bedenken en om die in een groepje
uit te werken in ons prachtige
Technasium. Onderweg wordt er
op een praktische manier van alles
geleerd over onder andere techniek,
biologie, wiskunde, scheikunde of

natuurkunde. Je leert gaandeweg ook
steeds beter hoe je je ideeën het best
kunt presenteren en hoe je het best
kunt samenwerken.
In klas 1 ontdekken de leerlingen
het bijzondere praktijkvak dat bij hun
afdeling past. Later kunnen ze het vak
kiezen en/of er zelfs examen in doen.

Design & Innovation
Op de mavo volg je het vak Design
& Innovation (D&I). Je leert hierbij
een eigen website te maken, maar
ook te programmeren, een eigen
spel te ontwerpen bij game design,
photoshoppen, 3D ontwerpen en
andere computerkunst. Bij steeds
meer vervolgopleidingen kun je
deze vaardigheden goed gebruiken
en ze zijn ook nog eens heel leuk
om te leren.

Wij nemen onze eigen laptop mee
Afgelopen schooljaar is Dingstede
gestart met ‘Bring your own device’.
Doordat je je eigen laptop mee
naar school neemt, heb je altijd de
beschikking over digitaal leermateriaal
en kun je bronnen op internet snel
vinden. Voor veel vakken bieden
de methodes ook mooi digitaal
materiaal aan. We gebruiken BYOD
als ondersteuning. Op Dingstede
zijn de laptops geen doel op zich,
maar ze helpen wel om voor veel
afwisseling te zorgen en om je goed

voor te bereiden op je opleiding
na Dingstede. Op onze site vind je
informatie over de mogelijkheden om
een geschikte laptop te huren of kopen
via Dingstede.

