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Woord vooraf 

 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Onze school heeft een rijke traditie van meer dan 100 jaar gymnasiaal onderwijs. In honderd jaar is er natuurlijk veel 
veranderd. Er is ook veel hetzelfde gebleven. We zijn en blijven een school met een eigen gezicht. Identiteit is belangrijk. 
Er is volop ruimte om de vele talenten te ontdekken en te ontplooien. Het rijke aanbod dat in deze schoolgids beschreven 
wordt, getuigt daarvan. Een school is een leer- en leefgemeenschap, de inbreng van onze leerlingen en 
ouders/verzorgers is en blijft belangrijk. Een school maak je samen. Kleinschaligheid, veiligheid, elkaar kennen zijn 
kenmerken van de school waar we trots op zijn, en waarmee we graag de volgende eeuw in gaan. 
 
Graag wens ik jullie en u een leerzaam, plezierig en succesvol schooljaar toe. 
 
Dirk-Jan Dekker, 
rector 
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1. Contactgegevens 

 
bezoekadres: Gymnasiumstraat 36 
 8932 GW  Leeuwarden 
telefoon: (058)  212 44 71 
 
website: www.cgbn.nl 
e-mail:  info@cgbn.nl 
 
 
Schoolleiding 
 
Rector:  
Dirk-Jan Dekker  
e-mail: dj.dekker@cvo-nf.nl  
 
Teamleider klas 1, 2 en 3:  
Ernst Buurma  
e-mail: e.buurma@cvo-nf.nl 
 
Teamleider klas 4, 5 en 6:  
Baukje de Boer-Triemstra  
e-mail: b.deboer-triemstra@cvo-nf.nl 
 
 

2. Identiteit en motto 

 

Onze school draagt een bijzondere naam: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Bij deze naam hoort een geschiedenis. 
Bij de oprichting in 1921 heette de school nog Gereformeerd Gymnasium. Later veranderde de naam in Christelijk 
Gymnasium. In 1996 voegde de school daar de naam Beyers Naudé aan toe. Christiaan Frederik Beyers Naudé (Beyers 
is dus de voornaam, Naudé de achternaam) was een dappere dominee in Zuid-Afrika die zich tientallen jaren lang verzet 
heeft tegen de politiek van de apartheid. Terwijl de zwarte meerderheid van de bevolking stelselmatig gediscrimineerd 
werd door de overheid, verzette een groeiende groep invloedrijke blanken, onder wie dominee Naudé, zich tegen dit 
grote onrecht. Dat was gevaarlijk, want tegenstanders van het regime werden vaak gevangengenomen of gedood. Ook 
dominee Naudé heeft grote problemen gekregen met de strijd voor zijn ideaal: een rechtvaardige samenleving voor álle 
mensen, ongeacht hun huidskleur. Uiteindelijk is het Zuid-Afrikaanse regime ten val gekomen en heeft dominee Naudé 
meegewerkt aan een nieuwe toekomst voor zijn land. In 1997 heeft dominee Naudé onze school bezocht, in 2004 
overleed hij op 89-jarige leeftijd. Een belangrijke les die wij uit het leven van Beyers Naudé leren, is dat vertrouwen en 
persoonlijke moed onmisbaar zijn om vrede en verzoening in de wereld te bereiken. 

Het ideaal van vrede en verzoening past ook in de christelijke traditie waarin onze school staat. Natuurlijk ligt 
de tijd dat we een ‘gereformeerd gymnasium’ waren, al ver achter ons. We zijn al lang geen school meer voor een klein 
deel van de maatschappij. Wat wél gebleven is, is de overtuiging dat ieder mens waardevol is, respect verdient en gekend 
mag worden. Het maakt daarbij niet uit wat je huidskleur is, je geloofsovertuiging, je identiteit, je moedertaal, …  Op 
onze school mag je zijn wie je bent en sluiten we niemand uit. 

Als gymnasium bieden we onderwijs op vwo-niveau met extra aandacht voor de klassieke oudheid en voor 
wetenschappelijke vaardigheden. We stimuleren bij onze leerlingen en medewerkers een onderzoekende houding. 
Daarnaast hebben we een rijk aanbod aan activiteiten buiten de les. Bovendien zijn we een kleine en veilige school, waar 
leerlingen en medewerkers elkaar gemakkelijker leren kennen. 

Ons motto is: “Wat denk je zelf?” Daarmee bedoelen wij dat het in onze samenleving belangrijk is dat je zélf 
leert nadenken. Dat je met een open en kritische houding de vragen van onze tijd tegemoet gaat. De kennis en 
vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, leer je bij ons op school. 
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3. Onderwijs 

 

Lestijden en lesurentabel  
 
De lessen duren 45 minuten. De eerste les begint om 08.00 uur. Soms werken we met een verkort lesrooster. De lessen 
na het eerste uur duren dan slechts 30 minuten, waardoor de lesdag eindigt om 13.45 uur. 
 
 
Normale lesdag:  Lesdag bij verkort rooster: 
 
1e uur: 08.00–08.45 uur 08.00–08.45 uur 
2e uur: 08.45–09.30 uur 08.45–09.15 uur 
 
1e pauze: 09.30–09.50 uur 09.15–09.35 uur 
 
3e uur: 09.50–10.35 uur 09.35–10.05 uur 
4e uur: 10.35–11.20 uur 10.05–10.35 uur 
 
2e pauze: 11.20–11.40 uur 10.35–10.55 uur 
 
5e uur: 11.40–12.25 uur 10.55–11.25 uur 
6e uur: 12.25–13.10 uur 11.25–11.55 uur 
 
3e pauze: 13.10–13.30 uur 11.55–12.15 uur 
 
7e uur: 13.30–14.15 uur 12.15–12.45 uur 
8e uur: 14.15–15.00 uur 12.45–13.15 uur 
9e uur: 15.00–15.45 uur 13.15–13.45 uur 
10e uur: 15.45–16.30 uur 
 
 

Lesurentabel in de onderbouw  
 

vakken klas 1 klas 2 klas 3 

godsdienst 1 1 1 

Nederlands 3 3 3 

Fries 1 – – 

Latijn 3 3 3 

Grieks 1 2 3 

Frans 3 2 2 

Duits – 3 2 

Engels 3 2 2 

CUC (i.p.v. Engels) 4 4 4 

geschiedenis 2 2 2 

aardrijkskunde 2 2 2 

wiskunde 3 3 3 

natuurkunde – 2 3 

scheikunde – – 2 

biologie 2 2 – 

muziek 2 – – 

beeldende vormgeving 2 2 2 

lichamelijke opvoeding 3 2 2 

Beyers Naudé Atelier* – 1 1 

gecoördineerd proefwerk 1 1 1 

studieles 0,5 – – 

mentoruur 1 1 1 
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* Het BNA wordt gedurende één semester gegeven in twee lessen per week. 
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Lesurentabel en profielen bovenbouw 
 

Gemeenschappelijk deel klas 4 klas 5 klas 6 

Nederlandse taal en literatuur 2 3 3 

Engelse taal en literatuur 2 3 2 

Cambridge University Certificate in 
plaats van Engelse taal en literatuur 

4 4  

Latijnse taal en cultuur of 
Griekse taal en cultuur 

5 4 4 

maatschappijleer – 2 – 

lichamelijke opvoeding 2 2 1 

 

Profieldeel natuur en techniek klas 4 klas 5 klas 6 

wiskunde B 4 3,5 4,5 

natuurkunde 2 3 4 

scheikunde 2 3 3,5 

biologie 3 3 3 

 

Profieldeel natuur en gezondheid klas 4 klas 5 klas 6 

wiskunde A 3 2,5 4,5 

biologie 3 3 3 

scheikunde 2 3 3,5 

keuze uit:    

 aardrijkskunde 2,5 2,5 2,5 

 natuurkunde 2 3 4 

 

Profieldeel economie en maatschappij klas 4 klas 5 klas 6 

wiskunde A 3 2,5 4,5 

economie 2 3 3 

geschiedenis 2 3 3 

keuze uit:    

 aardrijkskunde 2,5 2,5 2,5 

 Franse taal en literatuur 2 3 3 

 Duitse taal en literatuur 2 3 3 

 

Profieldeel cultuur en maatschappij klas 4 klas 5 klas 6 

wiskunde C 3 2,5 3,5 

geschiedenis 2 3 3 

keuze uit:    

 kunst (beeldende vormgeving) 2 3 3 

 filosofie (cohort ’22) 2 3 3 

 filosofie (cohorten ’20 en ’21) – 4 4 

 Franse taal en literatuur 2 3 3 

 Duitse taal en literatuur 2 3 3 

 Latijnse taal en cultuur 5 4 4 

 Griekse taal en cultuur 5 4 4 

keuze uit:    

 aardrijkskunde 2,5 2,5 2,5 

 economie 2 3 3 

 

Vrije deel klas 4 klas 5 klas 6 

godsdienst 1 1  

onderzoeksvaardigheden 0,5 0,5  

Beyers Naudé Atelier 1 1  
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• Godsdienst, onderzoeksvaardigheden en het Beyers Naudé Atelier zijn verplichte vakken in het vrije deel. 

• In de bovenbouw wordt bij alle leerlingen één mentorles per week ingeroosterd. 

• In klas 4 wordt bij alle leerlingen Franse taal en literatuur of Duitse taal en literatuur (ter keuze van de leerling) 
ingeroosterd. De leerling kan de gekozen taal aan het eind van klas 4 laten vallen. 
 

Verbreding en verdieping 
 
Beyers Naudé heeft naast de biedt meer dan alleen vaklessen. We dagen onze leerlingen ook buiten de les uit, zowel op 
cognitief als creatief gebied. Ontwikkeling en plezier staan hierbij voorop. Hieronder een breedgreep uit ons aanbod van 
andere activiteiten. Deze zijn . 
 
Beyers Naudé Atelier (BNA) 
In het Beyers Naudé Atelier kiezen leerlingen onderwijs over een thema dat hen aanspreekt. Soms zijn dit thema’s die 
een raakvlak hebben met een schoolvak, soms gaat het om creatieve ontplooiing, soms staat de sociale ontwikkeling 
centraal. 
 

Cambridge University Certificate (CUC) 
Vanaf het eerste schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan de Cambridgeklas, waar zij worden voorbereid op 
examens Engels voor niet-Engelstaligen. Deze examens leveren wereldwijd erkende certificaten op, die een aanbeveling 
zijn bij toelating tot buitenlandse universiteiten. 
 
De leerlingen die hiervoor belangstelling hebben kunnen op eigen verzoek een instaptoets maken voorafgaand aan het 
schooljaar. Deelnemende leerlingen volgen tot en met de vijfde klas extra lessen Engels naast het gewone lesrooster. In 
de eerste klas kunnen leerlingen tot de herfstvakantie nog in- of uitstappen. Daarna is instappen niet meer mogelijk; 
later uitstappen kan alleen aan het einde van een schooljaar. 
Aan het eind van klas 3 kunnen de leerlingen hun kwalificatie B2 First for Schools (voorheen FCE) halen, aan het eind 
van klas 5 het C1 Advanced (voorheen CAE). Aan deelname aan de Cambridgeklas zijn extra kosten verbonden. Een 
overzicht van deze kosten staat in deze schoolgids.  
 
Olympiades 
Beyers Naudé is een officiële Olympiadeschool. Leerlingen worden aangemoedigd deel te nemen aan olympiades – 
landelijke wedstrijden voor vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en filosofie.  
 
Onderzoeksvaardigheden en wetenschapsoriëntatie 
De gymnasiumopleiding bereidt de leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Hierbij is het van belang dat de 
leerlingen de juiste vaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd krijgen. In klas 4 en 5 
krijgen alle leerlingen les in onderzoeksvaardigheden en wetenschapsoriëntatie. Naast de reguliere onderzoeks-
vaardigheden komt hierbij ook de filosofie van de wetenschap aan de orde. De module wetenschapsoriëntatie in klas 5 
geldt tevens als startpunt voor het profielwerkstuk dat de leerlingen in klas 6 maken.  
 
Excursies en activiteitendagen 
De school organiseert verspreid over de leerjaren excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Deze vinden veelal 
plaats in de activiteitenweek of activiteitendagen. De leerlingen in klas 4 gaan in de activiteitenweek op excursie naar 
een Europese stad. De leerlingen in klas 5 gaan naar Griekenland of Italië voor de klassieke reis, volgens velen het 
hoogtepunt van de schoolloopbaan. 
 
DELF, Goethe en CUC 
Voor leerlingen uit klas 4 en 5 met het vak Frans bestaat de mogelijkheid om mee te doen met het 
voorbereidingsprogramma voor het DELF-Junior examen. Dit is een door het Franse ministerie van onderwijs erkend 
internationaal diploma.  
Leerlingen klas 5 met Duits in hun pakket kunnen het Goetheprogramma volgen. Ook dit leidt tot een internationaal 
erkend certificaat. Leerlingen in de bovenbouw die goede resultaten behalen voor Engels en niet vanaf klas 1 aan CUC 
hebben deelgenomen, kunnen in overleg met de vaksectie Engels alsnog een certificaat behalen. Leerlingen werken 
overwegend in eigen tijd aan deze drie programma’s. 
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Frysk 
Fries is met één lesuur per week een verplicht schoolvak in de eerste klas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid 
het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning 
van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les 
rekening gehouden; de nadruk ligt op passieve taalbeheersing. Onze leerlingen vallen vaak in de prijzen bij de Friese 
voordrachtswedstrijden van het FeRstival.  
 
 
Honoursprogramma van de Gymnasia 
Beyers Naudé neemt deel aan het honoursprogramma van Stichting het Zelfstandig Gymnasia. Het doel voor de leerling 
is dat je je persoonlijk ontplooit en de grenzen van je mogelijkheden verkent en plezier hebt in leren. Het programma is 
modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen, werkt met een coachende didactiek en richt zich op de ontwikkeling 
van competenties van de 21e eeuw. Gymnasia hebben al decennialang ervaring op dit gebied, met plusprogramma’s, 
excellentie-ontwikkeling en speciale programma’s voor hoogbegaafden. Het honoursprogramma van de gymnasia (HPG) 
wil die expertise bundelen en verder uitbreiden. Leerlingen uit klas 3 kunnen solliciteren naar een plaats in het HPG; zij 
volgen het programma in klas 4, 5 en 6. 
 
Science honoursprogramma 
Het betaplusproject is een onderzoeksproject in samenwerking met Wetsus. Een aantal leerlingen uit klas 3, 4 en 5 
neemt deel aan dit project. Wetsus is een internationaal onderzoekscentrum op het gebied van watertechnologie, 
gehuisvest op loopafstand van onze school. Samen met twee andere scholen doen we mee aan onderzoeken op het 
gebied van water. 
 
Muziek en cultuur   
Muziek en cultuur nemen een belangrijke plaats in op ons gymnasium. Om de leerlingen kennis te laten maken met een 
breed scala aan cultuuruitingen en hun kennis en interesse op dit terrein te vergroten, worden theaterproducties binnen 
of buiten de school aangeboden of musea bezocht.  
Jaarlijks wordt er een toneelvoorstelling ingestudeerd door leerlingen van verschillende klassen. De regie en coördinatie 
is in handen van een aantal enthousiaste docenten. De toneellessen en repetities zijn op vrijdagmiddag. 
Het Beyers Naudé schoolorkest is er voor leerlingen die een instrument op een bepaald niveau bespelen. Dit is ter 
beoordeling aan de muziekdocent, tevens dirigent. Het orkest treedt bij diverse gelegenheden op. De repetities zijn op 
vrijdagmiddag.  
Het leerlingenkoor oefent eenmaal per week en treedt een aantal keer per jaar op, zowel bij schoolactiviteiten als 
daarbuiten. 
Ook voor individuele leerlingen zijn er diverse momenten om hun talenten te tonen: bijvoorbeeld tijdens de Grote Avond 
of het benefietconcert. 
 
Debatclub 
De school heeft een debatclub: Retorica. Wekelijks oefenen leerlingen uit alle leerjaren hun debatvaardigheden. Ook is 
er de mogelijkheid om mee te doen aan wedstrijden, zoals het intergymnasiaal debat. 
 
Masterskip De Wylde Swan 
Sinds 2018 is het Beyers Naudé officieel een Masterskipschool. Dat houdt in dat wij leerlingen de kans bieden om in klas 
4 of 5 mee te gaan met een van de reizen van Masterskip de Wylde Swan. Aan boord volgen zij onderwijs met de 
Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied als klaslokaal. Afgelopen jaren zijn meerdere leerlingen van onze school mee 
geweest aan boord. Door de goede samenwerking met de organisatie van Masterskip slagen wij er goed in de leerlingen 
het beste te bieden van twee werelden: het volgen van het onderwijsprogramma zoals wij dat thuis aanbieden, maar 
ook de unieke kans van ervaringsonderwijs aan boord van het schip. Op deze manier verbreden wij letterlijk de horizon 
van onze leerlingen! 
 
 

 
Burgerschap 
 
Op het Beyers Naudé neemt burgerschapsonderwijs een belangrijke plaats in, zowel in onze lessen als daaromheen. Wij 
bereiden onze leerlingen hiermee voor op het wereldburgerschap. Onze leerlingen leren o.a. samenwerken en werken 
op een actieve en vormende manier aan hun plaats in de maatschappij. Dit leren ze niet alleen in de schoolomgeving, 
maar ook daarbuiten. 
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Bij burgerschapsonderwijs zijn door de overheid nationale consensusdoelen opgesteld, namelijk: 

• De leerling heeft respect voor en kennis van onze democratische rechtstaat. 

• De leerling ontwikkelt de sociale en maatschappelijke competenties om deel uit te maken en bij te dragen aan 

de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving. 

• De leerling heeft kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

Op het Beyers Naudé zien we het eerste consensusdoel (de leerling heeft respect voor en kennis van onze democratische 
rechtstaat) o.a. terug tijdens dagopeningen (alle klassen) en tijdens het project Tienskip in klas 4 en in klas 5 tijdens de 
lessen Maatschappijleer. 
 
Het tweede consensusdoel (de leerling ontwikkelt de sociale en maatschappelijke competenties om deel uit te maken 
en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving) zien we o.a. terug in klas 3 tijdens 
de Klusdag, in samenwerking met Stichting Present. Hierbij komen leerlingen in contact met mensen in de samenleving 
die het anders getroffen hebben. Zij doen dan één dag vrijwilligerswerk, via bijvoorbeeld het Leger des Heils of bij een 
gehandicaptenopvang.   
 
Het derde consensusdoel (de leerling heeft kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld 
worden) zien we o.a. terug in de activiteiten van de GSA (Gender and Sexuality Alliance), het klas 2 project ‘Iedereen is 
anders’ waarbij er aandacht besteed wordt aan genderdiversiteit en het klas 1 Project 'De Naam van de School', waarbij 
leerlingen leren over Beyers Naudé, de apartheid, de vertaling hiervan naar het heden en inclusiviteit. 
 
 
Toetsing 
 

Gecoördineerde Proefwerken (GP’s)  
Tot en met de derde klas worden eenmaal per week op vaste tijden gecoördineerde proefwerken afgenomen. Dit wil 
zeggen dat alle klassen van een jaarlaag op hetzelfde moment dezelfde toets maken voor een vak. Er wordt per 
rapportperiode een rooster gemaakt van alle GP’s. Dit rooster wordt gepubliceerd via de website van de school. 
 
Toetsweken 
In klas 4 en 5 worden viermaal per jaar toetsen gepland in toetsweken. Er zijn dan geen lessen, uitsluitend toetsen. Klas 
6 heeft drie toetsweken. 
 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
Jaarlijks ontvangen de leerlingen van de bovenbouw het programma van Toetsing en Afsluiting vóór 1 oktober. In dit 
programma staat de regelgeving beschreven van het schoolexamen, dat begint in klas 4 en doorloopt tot vlak voor het 
Centrale Eindexamen in klas 6. Ook het examenreglement is hierin opgenomen. 
 

 
De overgangsnormen 
 
De docentenvergadering beslist over de bevordering van de leerlingen. De rapportcijfers worden berekend op basis van 
het voortschrijdend gemiddelde. 
 
Algemeen 
 
Leerlingen worden alleen bevorderd met een volledig rapport. 
Bij het tellen van het aantal onvoldoendes en voor het berekenen van het gemiddelde rapportcijfer wordt gekeken naar 
de één tot vier clustercijfers en de cijfers voor de overige vakken. 
Een clustercijfer is het gemiddelde van de twee of drie vakken van het betreffende cluster; 
Enkele voorbeelden: 
GD 6,2 + LO 4,8 = 5,50 = 5,5 = voldoende 
LA 6,2 + GR 4,7 = 5,45 = 5,4 = onvoldoende (en niet: 6 + 5 leveren afgerond 6). 
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Als wordt gesproken over cijfers, worden de clustercijfers en de cijfers voor de overige vakken bedoeld. 
Als wordt gesproken over vakken, worden alle vakken binnen en buiten de clusters bedoeld. 
 
 
Overgangsnormen 
 
Voor alle klassen gelden de volgende twee regels: 
- Geen enkel vak mag lager zijn dan 4,0.  
- Bovendien mogen binnen een cluster niet alle vakken onvoldoende zijn. 
 
Een leerling is bevorderd naar de volgende klas als alle cijfers voldoende zijn. 
Als één of meer cijfers onvoldoende zijn, moet een leerling(e) voor bevordering minimaal aan onderstaande 
voorwaarden voldoen: 
 
Voor de overgang van klas 1 naar klas 2 geldt: 
Er zijn 9 vakken en 3 clusters, te weten: BV+MU, FR+GD en LA+GR. 
Als er één cijfer onvoldoende is, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,0 nodig om te worden bevorderd. 
Als er twee cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,2 nodig om te worden bevorderd. 
Als er drie cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,4 nodig om te worden bevorderd. 
 
Voor de overgang van klas 2 naar klas 3 geldt: 
Er zijn 11 vakken en 2 clusters, te weten: GD+BNA en BV+LO. 
Als er één cijfer onvoldoende is, wordt de leerling(e) bevorderd. 
Als er twee cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,2 nodig om te worden bevorderd. 
Als er drie cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,4 nodig om te worden bevorderd. 
Voor Latijn en Grieks geldt dat de afgeronde cijfers voor deze vakken bij elkaar opgeteld minimaal 11 moeten zijn. 
 
Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 geldt: 
Er zijn 11 vakken en 2 clusters, te weten: GD+BNA en BV+LO. 
Hiernaast gelden dezelfde overgangsnormen als voor de overgang van klas 2 naar klas 3. 
 
Voor de overgang van klas 4 naar klas 5 geldt: 
Door de profiel- en vakkenkeuze heeft niet elke leerling hetzelfde aantal vakken. Er zijn ongeveer 12 vakken en 2 clusters, 
te weten: GD+BNA en LO+module onderzoeksvaardigheden. 
Als er één cijfer onvoldoende is, wordt de leerling(e) bevorderd, mits er voldaan wordt aan de kernvakkenregel. 
Als er twee cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,0 nodig om te worden bevorderd. Ook 
moet er voldaan worden aan de kernvakkenregel 
Als er drie cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,2 nodig om te worden bevorderd. Ook 
moet er voldaan worden aan de kernvakkenregel. 
 
Voor de overgang van klas 5 naar klas 6 geldt: 
Door de profiel- en vakkenkeuze heeft niet elke leerling hetzelfde aantal vakken. Er zijn ongeveer 11 vakken en 2 clusters, 
te weten: GD+BNA en LO+module onderzoeksvaardigheden. 
Als er één cijfer onvoldoende is, wordt de leerling(e) bevorderd, mits er voldaan wordt aan de kernvakkenregel. 
Als er twee cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,0 nodig om te worden bevorderd. Ook 
moet er voldaan worden aan de kernvakkenregel 
Als er drie cijfers onvoldoende zijn, heeft de leerling(e) een gemiddelde van 6,2 nodig om te worden bevorderd. Ook 
moet er voldaan worden aan de kernvakkenregel. 
Ten aanzien van de SE-cijfers geldt max. 2 x een 5 of 1 x een 4 om over te kunnen gaan. Het benodigde gemiddelde blijft 
gelijk. 
 
 
Kernvakkenregel 
 
De kernvakkenregel wordt gehanteerd bij de overgang van klas 4 naar 5 en van klas 5 naar klas 6 op de wijze waarop dat 
ook bij het eindexamen gebeurt: van de vakken Nederlands, Engels, en wiskunde mag slechts één met een onvoldoende 
afgesloten worden, waarbij het laagst toegestane cijfer een 5 (afgerond) is. 
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4. Leerlingbegeleiding  

 
De school kent diverse vormen van leerlingbegeleiding. Hieronder staan deze beschreven. 
 

Mentoraat 
 
Het eerste aanspreekpunt in de begeleiding van de leerling is de mentor. Iedere leerling heeft een mentor: een 
vakdocent die naast zijn vaklessen een begeleidende taak voor een groep leerlingen heeft. Wij kiezen er bewust voor 
om de mentorgroepen zo klein mogelijk te houden. Op die manier kan de mentor op een persoonlijke manier de 
mentorleerlingen begeleiden. De mentor houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten, onderhoudt het contact 
met de ouders/verzorgers, is het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning, is aanwezig bij klassenactiviteiten en geeft 
studielessen in klas 1 
 
 
Het ondersteuningsteam 
 
Dit team bestaat uit: de coördinator leerlingondersteuning, een pedagoog, psycholoog, zingevingscoach, dyslexiecoach, 
schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog. 
De taak van het ondersteuningsteam is het analyseren en formuleren van de ondersteuningsbehoefte en het monitoren 
van de begeleiding.  
De zorgkaart van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé vindt u achter in deze gids (bijlage 3). Een exemplaar van het 
zorgplan en het dyslexieprotocol is op aanvraag verkrijgbaar bij de coördinator leerlingondersteuning. 
 
 
Huiswerkklas 
 
Leerlingen die hun huiswerk rustig op school willen maken en daarbij ondersteuning nodig hebben, zijn welkom in de 
huiswerkklas. Deze is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.30. Een schoolassistent 
houdt toezicht. Deelname is kosteloos. Wie zich aanmeldt, bindt zich voor een rapportperiode.  
 
 
Inloopuren 
 
Leerlingen met inhoudelijke vragen over een vak kunnen daarmee, naast de reguliere lessen, ook terecht bij het 
inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur wordt aan het eind van de lesdag voor verschillende vakken georganiseerd. Een 
docent van het vak is aanwezig en leerlingen kunnen zonder afspraak binnenlopen. 
 
 
Tutoren 
 
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 (en incidenteel uit andere klassen) die aangeven dat zij met een bepaald vak moeite hebben, 
kunnen tijdelijk geholpen worden door een leerling uit de bovenbouw.  
Tutoren zijn leerlingen die goed zijn in een bepaald vak en hun kennis en vaardigheden willen delen met medeleerlingen. 
Leerlingen die tutor willen zijn of begeleid willen worden kunnen zich melden bij de teamassistenten. De leerling die 
hulp krijgt van een tutor betaalt per keer (minimaal 45 minuten) € 3,50 aan zijn/haar tutor. 
 
 
Dyslexie 
 
Aan het begin van het schooljaar worden leerlingen van klas 1 gescreend op dyslexie. Als de uitslag daartoe aanleiding 
geeft, krijgen de ouders het advies hun kind op dyslexie te laten te onderzoeken om een officiële diagnose vast te stellen. 
Een dyslectische leerling kan aanspraak maken op een aantal faciliteiten. In het dyslexieprotocol, te downloaden op de 
website en verkrijgbaar bij de coördinator leerlingondersteuning, staan alle procedures en regels rondom dyslexie 
beschreven.  
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De decaan en de keuzebegeleiding 
 
Beyers Naudé bereidt leerlingen voor op de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Een goede 
begeleiding in de keuze voor een vervolgopleiding vinden wij daarom belangrijk. In de loop van klas 3 kiezen de 
leerlingen een of meer van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid 
en Natuur en Techniek. 
Zij worden bij deze keuze begeleid door hun mentor en de decanen. Tijdens een ouderavond worden ouders over dit 
onderwerp geïnformeerd. 
 
 
Schoolmaatschappelijk werker 
 
Eens per twee weken houdt de schoolmaatschappelijk werker spreekuur voor leerlingen die behoefte hebben aan een 
gesprek over hun probleem of zorg. Jongeren kunnen het door verschillende oorzaken moeilijk hebben, bijvoorbeeld 
vanwege hun thuissituatie. Ook wanneer een leerling gepest wordt of in het verleden gepest is, wanneer iemand zich 
onzeker of eenzaam voelt of somber is, kan hij/zij langskomen voor een gesprek.  
Leerlingen kunnen een afspraak maken via de mentor of de coördinator leerlingondersteuning  of zelf mailen naar 
z.hiemstra@cedin.nl.  
 
 

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden op school 
 
Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke toegelaten leerling 
verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek. De zorgstructuur van de school omvat 
basisondersteuning, met in bepaalde gevallen extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat een leerling in staat is lessen in 
klasverband te volgen en ten minste het basisprofiel vwo heeft. 
Ons ondersteuningsprofiel staat op de website. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar 
ook onze grenzen en beperkingen.  
Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar via de coördinator leerlingondersteuning  van de school. 
 
Coördinator leerlingondersteuning (CLO):  mevrouw N. Eijgelaar-v.d.Veen, tel. (058) 212 44 71, n.eijgelaar-
v.d.veen@cvo-nf.nl. 
 
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 
 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Het samenwerkingsverband heeft een 
orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) waar gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) en 
consulenten passend onderwijs werken die leerlingen, docenten en onze school kunnen begeleiden.  
Onze school kan via de coördinator leerlingondersteuning dit OPDC inzetten. De gedragsdeskundigen en consulenten 
maken, zodra er een beroep op hen gedaan wordt, deel uit van de interne ondersteuningsstructuur van de school. 
Het OPDC kan ingezet worden voor de volgende activiteiten:  

• Het meedenken in het zorgadviesteam.  

• Het voeren van consultgesprekken en het geven van advies. 

• Het uitvoeren van handelingsgericht onderzoek, capaciteitenonderzoek of dyslexie-onderzoek 
(gedragsdeskundige). Op verzoek van de school en met toestemming van de ouders/leerling.  

• Het samen met school en ouders/leerling beslissen over de toeleiding tot een bepaald traject binnen het OPDC 
(gedragsdeskundige). 

• Het ondersteunen van school en ouders/leerling bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor 
het VSO (gedragsdeskundige).  

• Het begeleiden van leerling en ouders bij een overstap richting VSO (consulent). 

• Het begeleiden bij het vormgeven aan handelingsgericht werken op onze school, bijvoorbeeld door gesprekken met 
het management, deskundigheidsbevordering en het coachen van zorgcoördinatoren of docenten. 

• Begeleiden bij het vormgeven aan onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. 

• Het bevorderen van deskundigheid en het  coachen van zorgcoördinatoren of docenten. 
De consulenten passend onderwijs zijn tevens inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen niet alleen ingeschakeld worden door de coördinator 

mailto:z.hiemstra@cedin.nl
mailto:n.eijgelaar-v.d.veen@cvo-nf.nl
mailto:n.eijgelaar-v.d.veen@cvo-nf.nl
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leerlingondersteuning, maar ook door een leerplichtambtenaar of een hulpverlener van een wijk- of gebiedsteam. Ook 
ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen kunnen een beroep doen op de consulenten. Zij zijn te bereiken 
via het algemene nummer van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (058) 880 12 70.  
 
Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden.  
Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op de eigen school, ook niet met extra 
ondersteuning. Voor deze leerlingen kan gekozen worden voor een traject in het OPDC. Dit kan zijn de Rebound, de 
Observatiegroep of het thuiszitterstraject. Verdere informatie over het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is te 
vinden op de website www.swvfryslan-noard.nl.  
 
 

6. Contacten ouders en de school 

 

Algemeen 
 
Op de website www.cgbn.nl kunnen ouders de algemene en actuele informatie van onze school vinden. Alle ouders 
beschikken over een inlogcode van Magister waarmee zij toegang krijgen tot het rooster, de cijfers en andere gegevens 
van hun kind. 
 
De ouderraad 
 
In de ouderraad hebben per klas twee ouders zitting. Deze raad vergadert ongeveer vijfmaal per jaar over de specifieke 
schoolzaken waar ouders bij betrokken zijn. Daarnaast organiseert de raad eenmaal per jaar een thema-avond voor alle 
ouders. De ouderraad heeft een dagelijks bestuur dat regelmatig overlegt met de schoolleiding.  
 
Ouderavond 
 
Per leerjaar vindt jaarlijks een ouderavond plaats. Het programma bestaat meestal uit een plenair algemeen gedeelte 
over een thema dat relevant is voor het leerjaar en uit een gedeelte waarbij de ouders per klas met elkaar en met de 
mentor van gedachten wisselen.  
 
Driegesprekken 
 
Aan het begin en einde van het schooljaar ontvangen de ouders een uitnodiging voor het ‘driegesprek’. Dit is een gesprek 
waar leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor spreken over de doelen van de leerling en de wederzijdse verwachtingen. 
Aan het eind van het jaar kijken leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor terug op het jaar: zijn de doelen behaald en 
de verwachtingen waargemaakt? 
 
Docentenspreekuur 
 
In december wordt een spreekuur voor ouders/verzorgers gehouden met vakdocenten: de ‘tienminutengesprekken’. 
Ouders kunnen dan bijvoorbeeld spreken over de resultaten van hun kind. 
 
 
Stichting Vrienden van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 
 
De doelstelling van de Stichting is het leveren van een bijdrage tot het in stand houden van een categoraal gymnasium 
in Leeuwarden, alsmede het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan de bredere profilering van de 
school. De Stichting vraagt ouders/verzorgers en allen die het gymnasium een warm hart toedragen donateur te worden. 
Voor meer informatie: zie de website van de school. 
 
Het correspondentieadres is:  
Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 
  
E-mail: vriendenvan@cgbn.nl  
 

http://www.swvfryslan-noard.nl/
mailto:vriendenvan@cgbn.nl


15 
 

 
INFO 
 
INFO is de naam van het contactblad van school en ouders. De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van deze 
geledingen. Het verschijnt viermaal per jaar. INFO streeft ernaar de ouders op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen de school. 
 
De Medezeggenschapsraad 
 
Inspraak van ouders is wettelijk geregeld via de wet op de medezeggenschap. Twee ouders maken deel uit van de 
Medezeggenschapsraad, naast docenten, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Zie verderop in deze schoolgids 
voor de samenstelling van de Medezeggenschapsraad. 
 
 

CVO-nwf 
 
Ons gymnasium is een van de zeven scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-
Fryslân (CVO-nwf). Het bestuur van deze vereniging is het bevoegd gezag van de school. Elke ouder, voogd of verzorger 
met een kind op een CVO-school kan lid worden van de vereniging. De volledige informatie over het lidmaatschap van 
de vereniging staat op www.cvo-nf.nl. 
 

6. Betrokkenheid leerlingen 

 
De school heeft een rijke traditie op het gebied van leerlingenparticipatie. Zo hebben we een schoolclub. Deze bestaat 
uit leerlingen van klas 5 en organiseert alle schoolfeesten. Sommige vijfdeklassers zijn juniormentor en helpen 
eersteklassers om wegwijs te worden op ons gymnasium. Zij hebben een ondersteunende rol naast de mentoren in klas 
1. Verder zijn leerlingen actief in de redactie van de schoolkrant ‘Kratèr’, de leerlingenraad, de leerlingenpanels en de 
medezeggenschapsraad. Ook spelen leerlingen een actieve rol bij Breaking Bread, Going Global, de organisatie en het 
schoolkoor en schoolorkest. 
 

7. Een gezonde en veilige school 

 
Beyers Naudé wil een gezonde en veilige leeromgeving bieden. Het schoolgezondheidsbeleid is gericht op het 
bevorderen en beschermen van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Door gezondheidseducatie en 
voorlichting  wordt hieraan binnen en buiten  de lessen vorm gegeven. Voorlichting over genotmiddelen, zoals roken, 
alcohol, energy drinks en drugs is daarvan een onderdeel. 
 
We streven naar een veilig schoolklimaat voor al onze leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd zich mede 
verantwoordelijk te tonen voor een goede omgang met elkaar. Bij pestgedrag worden maatregelen getroffen en is 
herstel van vertrouwen het uitgangspunt. De antipestcoördinator vervult een bemiddelende rol en bewaakt de regels 
van het pestprotocol. 
Voorts wordt preventief aandacht besteed aan pesten, o.a. door middel van klasafspraken. Leerlingen worden 
aangespoord melding te maken van pestgedrag, zodat maatregelen kunnen worden genomen. Indien pestgedrag wordt 
geconstateerd, wordt opgetreden volgens het pestprotocol van de school. 
 
De school heeft twee vertrouwenspersonen bij wie leerlingen terecht kunnen als ze in vertrouwelijke situaties met 
iemand willen spreken. Dit zijn Diederick Boomsma (d.boomsma@cvo-nf.nl) en Elske van der Sluis (e.vandersluis@cvo-
nf.nl). 
 
In het kader van de veilige school krijgen de leerlingen van klas 1 en 2 verkeerseducatie van een verkeersdeskundige. 
 
Binnen de school zijn ook een schoolverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar. Hun 
spreekuren staan voor alle leerlingen open. Het maken van een afspraak verloopt via de mentor of de coördinator 
leerlingondersteuning. 

mailto:d.boomsma@cvo-nf.nl
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8. Klachtenregeling 

 
Klachtencommissie  
 
Is er sprake van een zodanig ernstige klacht dat er in het voortraject geen enkele oplossing mogelijk is, dan kan de klager 
zijn klacht deponeren bij de landelijke klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten. Deze behandelt de klacht 
en brengt verslag uit aan het bevoegd gezag. 
 
Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 394 
3440 AJ  Woerden 
(070) 386 16 97 
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 
 
Voor overige klachtenmeldingen verwijzen wij naar de vertrouwensinspectie. 
 
 
Vertrouwensinspectie  
 
Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs en de kinderopvang die niemand wil. Seksueel, psychisch of fysiek 
geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een van de vertrouwensinspecteurs 
van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar: 0900 111 3 111. 
 
 

9. Vakanties en verzuim  

 
Start en einde van het schooljaar 
 
Op maandag 29 augustus begint het schooljaar 2022–2023 met de introductie voor klas 1. De jaaropeningen van de 
overige leerjaren vinden plaats op dinsdag 30 augustus. Woensdag 31 augustus is de eerste lesdag voor alle leerjaren. 
Het schooljaar eindigt op vrijdag 21 juli 2023. 
 
Vakantieregeling schooljaar 2022–2023 
Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  27 t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag  7 april 2023 (lesvrij voor de leerlingen) 
Tweede Paasdag  10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 
Rond Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie  vanaf 24 juli 2023 
 
Overige lesvrije dagen en dagen met verkort lesrooster 
 
Werkmiddag verkort lesrooster 13 september 2022 
Werkmiddag verkort lesrooster  12 oktober 2022 
Organisatiedag lesvrij 9 januari 2023 
Werkmiddag verkort lesrooster 31 januari 2023 
Werkmiddag verkort lesrooster 13 maart 2023 
Werkmiddag verkort lesrooster 8 juni 2023 
Organisatiedag lesvrij 17 juli 2023 
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De meest actuele versie van de vakantieplanning is te vinden op de website van de school, www.cgbn.nl.  
 
Verlof en leerplicht 
 
Alle leerlingen vallen onder de leerplichtwet en moeten dus de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een 
aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Dit betreft huwelijk, overlijden of vieringen van bijzondere 
jubilea van familieleden. De ouders kunnen dan een schriftelijk verzoek tot verlof indienen bij de teamassistent. 
Wanneer het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 
(een van) de ouders, kunnen de ouders een eenmalig verlof aanvragen. Dit verzoek moet ten minste acht weken van 
tevoren bij de schoolleiding worden ingediend, vergezeld van een werkgeversverklaring.  
In alle andere situaties beslist de schoolleiding over een verzoek tot verlof. 
Voor leerlingen met bijzondere talenten op het gebied van sport of cultuur kan de schoolleiding toestemming verlenen 
om onder schooltijd aan deze activiteiten deel te nemen. 
 
Wij vragen ouders/verzorgers verlofaanvragen per e-mail te sturen aan de teamassistent: 
klas 1 t/m 3 Conny Langius (c.langius@cvo-nf.nl) 
klas 4 t/m 6 Johannes de Ringh (j.deringh@cvo-nf.nl) 
 
 
Ziekteverzuim 
 
In geval van ziekte of een bezoek aan arts, tandarts, orthodontist e.d. melden de ouders dat op de eerste dag van het 
verzuim vóór 8.00 uur telefonisch aan de school. Een ziekmelding voor een hele dag kunnen ouders ook in Magister 
doorgeven. 
 

10. De schoolregels  

 
- Leerlingen en medewerkers houden in woord, gedrag en kleding rekening met elkaar en hun omgeving. Ze zijn 

verantwoordelijk voor een goede omgang met elkaar.  

- De leerling dient op tijd in de les te zijn. 

- Tijdens de lessen bevinden leerlingen zich in een lokaal, de kantine of de mediatheek. Wanneer een les uitvalt, 

begeven leerlingen zich naar de kantine of de mediatheek; zij houden zich niet op in de hal, de gangen of op 

het kluisjesplein. 

- Leerlingen uit de eerste klassen blijven in pauzes in school of op het schoolplein. In eventuele tussenuren 

bevinden zij zich in de kantine of in de mediatheek.  

- Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich bij de teamassistent. Als de teamassistent er niet is, 

meldt de leerling zich bij de conciërge. In dit laatste geval meldt de verwijderde leerling zich later alsnog bij de 

teamassistent. 

- Leerlingen die om gezondheidsredenen niet mee kunnen doen met de lessen LO informeren hun docent 

daarover en overleggen zo nodig een doktersverklaring. Ze zijn voor zover mogelijk wel aanwezig bij de lessen 

LO. 

- Leerlingen en medewerkers roken niet in de school of op het schoolplein. Dit geldt ook voor e-sigaretten, zowel 

met als zonder nicotine. 

- Leerlingen en medewerkers gebruiken onder schooltijd en tijdens buitenschoolse activiteiten geen alcohol, 

alcoholvrij bier, energy drinks of drugs, zijn ook niet in het bezit van alcohol, alcoholvrij bier, energy drinks of 

drugs en dragen geen wapens of vuurwerk bij zich. 

- De school mag onaangekondigd controleren of er verboden voorwerpen – zoals drank, drugs, wapens of 

vuurwerk – aanwezig zijn in de kluisjes van leerlingen. Deze controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid 

van twee personeelsleden onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Controles kunnen buiten 

schooltijd plaatsvinden. Mocht een verboden voorwerp bij een leerling in de school aangetroffen worden, dan 

http://www.cgbn.nl/
mailto:c.langius@cvo-nf.nl
mailto:j.deringh@cvo-nf.nl
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treft de school een passende maatregel. De school draagt de aangetroffen verboden voorwerpen over aan de 

politie. 

- Leerlingen gebruiken hun mobiele telefoon niet tijdens de lessen. De leerlingen laten hun telefoon in de kluis 

of leveren deze in aan het begin van de les in de daarvoor bestemde telefoontas of doos in het lokaal. Alleen 

met toestemming van de docent mag voor lesactiviteiten gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon. 

Bij ongeoorloofd gebruik neemt de docent de telefoon in. Vanaf kwart voor vier kan de leerling de telefoon 

ophalen bij de conciërge.   

- Leerlingen eten tijdens de pauzes op de daarvoor bestemde plaats en ruimen hun eigen afval op. In de lokalen 

wordt niet gegeten en gedronken.  

- In het kader van het schoolgezondheidsbeleid en uit milieuoverwegingen kunnen etenswaren, zoals 

snoepgoed, snacks en dranken, die in pauzes en tijdens tussenuren van buiten de school naar binnen worden 

gebracht, in beslag worden genomen.  

- De jassen van de leerlingen hangen aan de kapstok of bevinden zich in het kluisje. 

- Leerlingen gaan zorgvuldig om met schoolmeubilair en -materialen en andermans eigendommen. 

- Leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenrekken. 

- Leerlingen houden rekening met de buurtbewoners. Het speeltuintje in het plantsoen tegenover de school is 

verboden terrein. 

- De schoolcomputers zijn alleen bestemd voor educatieve toepassing. Het spelen van spelletjes e.d. is niet 

toegestaan. 

- Als een leerling zich schuldig maakt aan kwetsende, beledigende en/of leugenachtige uitingen ten opzichte van 

medeleerlingen of medewerkers van de school, ook op social media, kan de school aangifte doen tegen deze 

leerling.  

- In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van alle betrokkenen bij school verder uitgewerkt. 

 

11. Privacy 

 
Ten behoeve van de inschrijvingen van leerlingen op de school en het volgen van de vorderingen van de leerlingen 
worden gegevens van leerlingen door de school vastgelegd. Om de privacy en de rechten van de leerling zo goed 
mogelijk te waarborgen heeft het bestuur van de Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân in overeenstemming 
met de GMR een ‘Privacyreglement Verwerking Leerlingengegevens’ vastgesteld. In dit reglement is vastgelegd wie 
toegang tot de persoonsgegevens hebben, wie gegevens mogen verwerken, met welk doel persoonsgegevens worden 
verwerkt en aan wie gegevens worden verstrekt. De volledige tekst van het privacyreglement is te vinden op de website 
van de school, www.cgbn.nl. 
 
Voor het gebruik van social media in relatie tot de school is binnen CVO-nwf een protocol opgesteld. Dit protocol is te 
vinden op de website van de vereniging: www.cvo-nf.nl.  
Voor het verwerken van beeldmateriaal van leerlingen voor promotiedoeleinden door school geldt dat dat alleen 
geoorloofd is als daar toestemming voor is gegeven door de ouders/verzorgers van de leerling of, in het geval de leerling 
16 jaar of ouder is, door de leerling zelf. 
 
 

12. De resultaten 

 
Scholen op de Kaart is een landelijk platform waar gegevens over alle scholen te vinden zijn. Het betreft o.a. informatie 
over de doorstroom, examenresultaten en tevredenheidsonderzoeken. Het platform is te bereiken via 
www.scholenopdekaart.nl.  
 
 

http://www.cvo-nf.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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13. De kosten van het onderwijs 

 
School organiseert allerlei extra’s naast het onderwijs. Bijvoorbeeld de huiswerkklas, bezoek aan een museum of een 
buitenlandse reis. Deze extra’s zijn toegankelijk voor alle leerlingen voor wie school ze organiseert. Soms vraagt school 
de ouders/verzorgers om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is in alle gevallen geheel vrijwillig. Ouders/verzorgers 
zijn dus niet verplicht om te betalen. Wanneer u als ouder/verzorger niet betaalt, dan hoeft u daarvoor geen reden op 
te geven. We sluiten geen leerlingen uit van deelname aan activiteiten, ook niet als de ouders/verzorgers geen bijdrage 
betalen. 
 
De bijdrage van ouders/verzorgers is wel belangrijk om het aanbod in stand te kunnen houden. Als er te weinig budget 
is voor de geplande activiteiten, dan moet school andere activiteiten bedenken of de financiering anders regelen, zodat 
alle leerlingen mee kunnen doen. Of de extra activiteiten kunnen niet doorgaan. 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met daarin een overzicht van alle 
bijkomende kosten voor het betreffende leerjaar. Deze kosten zijn onder te verdelen in materiaalkosten en kosten voor 
excursies. De hoogte van de bijdrage en de besteding ervan wordt jaarlijks vastgesteld. 
 
 
Materiaalfonds 
 
De school beschikt over een boekenfonds voor de leerlingen van alle klassen. Daaruit worden de studieboeken aan de 
leerlingen beschikbaar gesteld. In het boekenpakket zijn ook de zogenaamde werkboeken begrepen (ook als die slechts 
eenmaal gebruikt worden). Niet inbegrepen zijn woordenboeken en een atlas. Aan het begin van het schooljaar worden 
de boeken uitgereikt. De boeken worden gratis geleend van school. Ze zijn eigendom van de school en dienen daarom 
met zorg gekaft en behandeld te worden. Schade of vermissing van boeken wordt in rekening gebracht bij de 
ouders/verzorgers. 
 
Vanaf klas 4 is een grafische rekenmachine vereist bij het vak wiskunde. Deze kan aan het begin van klas 4 aangeschaft 
worden via school.  Als de leerling, bijvoorbeeld via een oudere zus of broer al in het bezit is van een grafische 
rekenmachine, wordt in overleg met de docent wiskunde bepaald of deze te gebruiken is bij de lessen, de toetsen en 
het examen. 
 
Uit het materiaalfonds wordt bekostigd wat noodzakelijk is voor de dagelijkse voortgang van het onderwijs, zoals o.a. 
het proefwerk- en tekenpapier, het programmaboekje en lesmateriaal.  
Om te printen en kopiëren krijgt iedere leerling aan het begin van het schooljaar een budget van € 10 uit dit fonds. Als 
dit budget opgebruikt is, moet de leerling bijkopen om te kunnen printen of kopiëren. De bijdrage aan het 
materiaalfonds bedraagt € 45. 
 
Tevens bieden we elke leerling de mogelijkheid een kluisje te huren. Hiervoor brengen wij jaarlijks € 10 in rekening bij 
de ouder(s) van de leerling.  
 
Onze leerlingen krijgen een cultuurkaart waarmee zij korting krijgen op culturele activiteiten. Hiervoor vragen wij van 
de ouders een bijdrage van € 5. 
 
Leerlingen die deelnemen aan het Cambridge University Certificate (CUC) volgen extra lessen naast het gewone 
lesrooster. De jaarlijkse (extra) ouderbijdrage is € 140 voor de lessen, € 25 voor extra lesmateriaal en deelname aan de 
examens kost ongeveer € 200 per keer.  
 
 
Excursies en andere activiteiten 
 
Naast de lessen organiseert de school diverse andere activiteiten voor de leerlingen in de vorm van projecten en 
excursies. Wij organiseren deze activiteiten alleen als er een duidelijke meerwaarde is voor het onderwijs. Aan deze 
activiteiten zijn soms kosten verbonden die wij als school niet kunnen dragen. In dat geval doen wij een beroep op de 
ouders/verzorgers. Wij doen ons best om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Voor ouders die de bijdrage 
voor een activiteit niet kunnen betalen, zijn er diverse regelingen beschikbaar, zoals Stichting Leergeld Leeuwarden of 
“Sam& voor alle kinderen”. 
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In klas 4 en 5 organiseren wij buitenlandse excursies. De Europese reis in klas 4 kost ongeveer € 250. De klassieke reis in 
klas 5 kost ongeveer € 800. De school biedt ouders van leerlingen vanaf klas 3 de mogelijkheid om te sparen voor de 
klassieke reis in klas 5. De ouders ontvangen hierover schriftelijke informatie. De bijdrage aan excursies en activiteiten 
wordt jaarlijks op hoofdlijnen verantwoord. Als de kosten van de excursies lager uitvallen dan de bijdrage van de ouders, 
betalen wij het overschot terug. 
 
 
Alle kosten in een tabel  
 

  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 

materiaalfonds 45 45 45 45 45 45 

huur kluisje 10 10 10 10 10 10 

bijdrage cultuurkaart 5 5 5 5 5 5 

grafische rekenmachine       78     

college carrousel       10     

sportoriëntatie en -keuze (SOK)       20 20 20 

excursies/activiteitendagen 40 40 60   100   

totaalbedrag excl. CUC 100 100 120 168 180 80 

lesgeld CUC 140 140 140 140 140   

materiaal CUC 25 25 25 25 25   

totaalbedrag incl. CUC 265 265 285 333 345 80 

              

Bijdrage aan het schoolfonds 25 25 25 25 25 25 

klassieke reis klas 5         800   

Europese reis klas 4       225     

 
 
 
Regels voor deelnemers aan het boekenfonds 
 
De boeken worden door de leerlingen bij ontvangst gecontroleerd. In geval van een onvolledig pakket of ernstig 
beschadigde boeken dient men meteen te reclameren bij de boekenfondsbeheerders. 
De leerlingen kaften de boeken en voorzien die van een etiket met naam en klas. 
De boeken worden op een nader aan te kondigen tijdstip voor de zomervakantie in goede staat weer ingeleverd. 
In de boeken mag niet worden geschreven. Voor zoekgeraakte, beschadigde of beschreven boeken wordt een 
vergoeding vastgesteld. Betaling van deze schadevergoeding geschiedt contant. 
De leerlingen ontvangen bij de uitreiking van hun boeken een boekenlijst van hun leerjaar. 
 
 
Bijdrage aan het schoolfonds 
 
De bekostiging van de scholen door de overheid is sober. Daardoor kunnen extra voorzieningen en bijzondere 
activiteiten alleen door de school worden ondernomen met de financiële steun van de ouders. Soms betalen de 
deelnemende leerlingen voor activiteiten, soms worden extra activiteiten en voorzieningen gesubsidieerd en mogelijk 
gemaakt door gelden die als vrijwillige ouderbijdrage worden geïnd. Deze bijdrage aan het schoolfonds bedraagt jaarlijks 
€ 25. De besteding van deze gelden moet de instemming hebben van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
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Wat schaft de leerling zelf aan?  
 
Alle gewone studieboeken verschaft de school via het boekenfonds. Bij een aantal vakken wordt echter verwacht dat de 
leerlingen bij de lessen beschikken over de volgende zaken: 
 
Nederlands: een woordenboek vanaf klas 1; 
aanbevolen: Koenen, Handwoordenboek Nederlands, laatste druk, of Kramer, Nieuw Woordenboek Nederlands, laatste 
druk, of Van Dale, Handwoordenboek Hedendaags Nederlands, laatste druk 
 
Fries: aanbevolen: Prisma, klein Fries woordenboek, laatste druk 
 
Klassieke talen: een woordenboek Latijn en/of Grieks vanaf klas 4: 
Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, UvA Amsterdam 1998 (of een latere editie) 
Ch. Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands, Eisma, Leeuwarden 2004 (of een latere editie) 
Overleg met de docent over de aan te schaffen woordenboeken is verstandig. 
 
Moderne vreemde talen (MVT): een woordenboek vanaf klas 1 (voor Duits vanaf klas 2). 
Aanbevolen: de serie Prisma woordenboeken, Wolters’ Sterwoordenboeken of Van Dale Pocketwoordenboek (MVT-
Ned/Ned.-MVT). Overleg met de docent over aan te schaffen woordenboeken is verstandig. 
 
Exacte vakken: vanaf klas 1 een zakrekenmachine. Aanschaf van een grafische rekenmachine in klas 4 vindt plaats via de 
school. Daarnaast dienen leerlingen voor wiskunde te beschikken over een passer, een geodriehoek en een ruitjesschrift 
(5mm ruit).  
 
Biologie: een A4 23-rings multomap met gelinieerd en tekenpapier, een potlood HB en een set van 12 kleurpotloden. 
 
Beeldende vorming: set van 12 kleurpotloden en een set van 12 viltstiften, potloden HB, 2B en 4B, een dummy 
(tekenboek met harde kaft), setje basispenselen. 
 
Gym: alle leerlingen zijn verplicht tijdens de gymlessen een kwalitatief goed sportshirt (vochtabsorberend) en een 
sportbroekje te dragen. Verplicht is ook een paar trainingsschoenen voor op het veld (geen noppenschoenen zoals 
hockey- en voetbalschoenen). Wie zonder sportkleding verschijnt, huurt deze bij de gymdocent tegen een vergoeding 
van € 0,50 per kledingstuk per keer. 
Voor gebruik in de zaal adviseren wij een paar zaalschoenen. Veldtrainingsschoenen en sneakers mogen niet als 
zaalschoenen worden gebruikt. Zaalschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. 
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14. De aansprakelijkheid van de school 
 

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij de schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit of 
overlijden leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering 
van betrokkene geen of onvolledige dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, 
etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, 
personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat 
verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
 
Ten eerste zijn de school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit wettelijke bepalingen (onrechtmatige daad) 
of uit een contractuele verplichting. De school is pas aansprakelijk als er sprake is van een onrechtmatige daad die aan 
de school toe te rekenen is. Daarnaast moet er sprake zijn van schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad.  
  
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij 
jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Bij leerlingen van 14 en 
15 jaar zijn de ouders aansprakelijk, tenzij ze kunnen aantonen dat ze de gedraging niet hadden kunnen voorkomen. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat 
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
 
Door school georganiseerde excursies en activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de school. Dit geldt ook 
voor het jaarlijkse kamp voor de tweede klas. In het algemeen geldt dat activiteiten die op initiatief van de school of van 
een vertegenwoordiger van de school worden georganiseerd aan te merken zijn als schoolactiviteiten. Voor deze 
activiteiten gelden de afspraken omtrent aansprakelijkheid en ongevallen, zoals hierboven geschetst. Een uitzondering 
hierop vormen de door de schoolclub georganiseerde feesten op een locatie buiten de school. De verantwoordelijkheid 
bij deze activiteiten ligt bij de betreffende locatie.  
 
Activiteiten en kampen die niet door de school, maar op particulier initiatief van leerlingen worden georganiseerd, 
kunnen niet worden aangemerkt als schoolactiviteiten. De school heeft geen zeggenschap over de invulling van deze 
activiteiten en kan daarmee niet verantwoordelijk gehouden worden voor alles wat er tijdens deze activiteiten gebeurt. 
 
Het onderscheid tussen schoolactiviteiten en niet-schoolactiviteiten wordt duidelijk in de wijze van schriftelijke 
communicatie. Indien het gaat om informatie over een schoolactiviteit, dan is de betreffende brief ondertekend door 
een vertegenwoordiger van de school. Bij niet-schoolactiviteiten is dit niet het geval. 
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15. Adressen 
 

Inspectie van het Onderwijs 

 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: (088) 669 60 60 (op werkdagen van 9.00 tot 16.30) 
 
 
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf) 
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé maakt samen met de vier scholen van de christelijke scholengemeenschap 
Comenius te Leeuwarden, de christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten te Sint-Annaparochie en de christelijke 
scholengemeenschap Anna Maria van Schurman te Franeker deel uit van CVO-nwf. De vereniging kent een éénhoofdig 
College van Bestuur in de persoon van de heer M.C.J. Visser. 
 
Raad van Toezicht van CVO-nwf 
de heer. H. Wilbers (voorzitter) 
de heer J. IJkema 
mevrouw S. Schoonhoven 
mevrouw E. Vonk  
 
Service Centrum CVO-nwf 
De financiële en personeelsadministratie van de school wordt gevoerd door het Service Centrum van CVO-nwf. 
 
Bezoekadres:          Robert Kochstraat 6 
 8921 VX  Leeuwarden 
 
Postadres:  Postbus 193 
 8900 AD Leeuwarden 
 
telefoon:  (058) 234 76 70 
 
ING Bank: NL 57 INGB 0675 025680 t.n.v. CVO in Noord-Fryslân 
 NL 92 INGB 0686 366581 t.n.v. CVO in Noord-Fryslân 
 NL 17 INGB 0666 485550 t.n.v. CGBN (klassieke reis)  
 
Het bestuur van de ouderraad 
Christiaan Bruggen, voorzitter 
Gudula van Beem 
Jeroen Mol 
Mirjam Twerda 
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad 
 
Ouders: Jogchum Reitsma, voorzitter MR 
 Frederike Bosma 
   
Leerlingen: Diesel Hendriks 
 Diona de Jager 
  
Personeel: Rachid Belakhdar  
 Sybe Vellema 
 Erik Wessels 
 Hans Wigman, secretaris MR 
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Het correspondentieadres is: 
Medezeggenschapsraad Beyers Naudé 
Gymnasiumstraat 36 
8932 GW  Leeuwarden 
MR@CGBN.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:MR@CGBN.nl
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 – opbrengstenkaart 2022 
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Bijlage 2 – Zorgkaart van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé  

Welke begeleiding? 

  

Voor wie? Wie verzorgt het? Aanmelding / contact? 

Coördinator 
leerlingondersteuning 
(CLO) 
Passend onderwijs; hulp bij 
het vinden van de meest 
geschikte ondersteuning 

Alle leerlingen  
met een hulpvraag  en 
hun ouders 

Mw. N. Eijgelaar Tel. 058 - 212 44 71 
n.eijgelaar-v.d.veen@cvo-
nf.nl  

Mentoraat   
contactpersoon voor hulp 
en advies bij vorderingen 
en welbevinden van 
leerling. Mentorlessen 
over o.a. studieaanpak en 
sociale omgang  

  

Alle leerlingen Alle mentoren Contact op initiatief van 
mentor of leerling. Er zijn 
mentorlessen. Ouders 
kunnen mentoren telefonisch 
of per e-mail bereiken.  

Inloopuren  
Bijles in een vak  

  

Alle leerlingen die 
bijles nodig hebben 

Docenten Op aanwijzing van de 
vakdocent in een vak-lokaal 
op aangegeven dagen en 
tijden  

Huiswerkklas onder 
toezicht maken leerlingen 
hun huiswerk  

Alle leerlingen klas 1 
t/m 6 

Onderwijsassistent 
K. de Oliveira Ferreira 
Aires 

Op initiatief van de leerling 
zelf of op basis van advies van 
de mentor/docent.  

mailto:n.eijgelaar-v.d.veen@cvo-nf.nl
mailto:n.eijgelaar-v.d.veen@cvo-nf.nl
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Opgave bij de 
onderwijsassistent  

  
Tutor   
Studiehulp/bijles per vak  
 
 
 
Toptutor  
Studiehulp/bijles per vak 

 

Alle leerlingen Tutoren (leerlingen 
van de bovenbouw)  
 
 
 
Toptutoren (alumni) 

Aanmelding bij de 
coördinator mw. B. de Boer.   
j.deringh@cvo-nf.nl 

  
Aanmelding 
info@toptutors.nl 

Begeleiding bij dyslexie  
Screening, 
spellingstraining, kurzweil  

Alle leerlingen met 
dyslexie 

Dyslexiecoach 
Mw. M. Ypma 

De ouders en de leerlingen 
kunnen rechtstreeks            
contact opnemen voor advies 
of ondersteuning. 
m.ypma@cvo-nf.nl;  

Studiecentrum  
onderbouw  
2 maal per week na 
schooltijd tot 16.30 uur 
hulp bij planning en 
organisatie en aanleren 
van adequate 
studievaardigheden  

 
 

Leerlingen die hulp 
nodig hebben bij 
leerstrategieën, 
planning en 
organisatie   
klas 1 t/m 3  
  

Mw. L. de Wilde de 
Ligny 
Mw. E. Inia 
Mw. C. Kramer 

De CLO beoordeelt samen 
met de docenten of de 
leerling gebaat is bij de 
geboden hulp. Eenmaal 
toegelaten is de deelname 
niet vrijblijvend. Doel is dat 
de leerling op termijn 
zelfstandig verder kan.  

  

mailto:b.deboer-triemstra@cvo-nf.nl
mailto:info@toptutors.nl
mailto:m.ypma@cvo-nf.nl
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Studiecentrum 
bovenbouw  
Hulp en toezicht bij 
studietaken. Maatwerk.  

Leerlingen met 
motivatieproblemen 
in samenhang met 
gebrekkige 
studievaardigheden.   

Mw. E. Inia 
Mw. I. Smit 
Mw. M. Ypma 

De CLO beoordeelt samen 
met de docenten of de 
leerling gebaat is bij de 
geboden hulp. Eenmaal 
toegelaten is de deelname 
niet vrijblijvend. Doel is dat 
de leerling op termijn 
zelfstandig verder kan.  

  
Schoolmaatschappelijk 
werk   
Schakel tussen gezin, 
onderwijs en 
hulpverlening.  
Advies bij 
opgroeiproblemen, 
thuissituaties, somberheid, 
pestverleden, identiteits-
vragen.  

  

Alle leerlingen Mw. Z. Hiemstra Verwijzing via mentor of op 
eigen verzoek. 
z.hiemstra@cedin.nl. 
Spreekuur tweewekelijks 

Psycholoog  
Coaching van leerlingen 
met een belemmering  

Leerlingen met een 
specifieke 

Mw. I. Smit Verwijzing via mentor en CLO 

mailto:z.hiemstra@cedin.nl
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ondersteuningsbehoe
fte  
Leerlingen met 
mentale klachten of 
faalangst  

Faalangstbegeleiding Leerlingen met 
faalangst, 
examenvrees. 

Mw. I. Smit 
Mw. E. Inia 

Opgave e.inia@cvo-nf. 
Vooraf intakegesprek. 

Leerlingondersteuner  
Bij zingevingsvragen, 
betekenisgeving, vragen 
rond identiteit,   
acceptatie en verlies 

Alle leerlingen die bij 
hun eigen zoektocht 
ondersteuning of een 
gesprekspartner 
willen, zonder 
vooropgezette 
doelen of 
beïnvloeding 

Dhr. J. Haarman Via contact met CLO of 
mentor of rechtstreeks met 
dhr. Haarman: 
j.haarman@cvo-nf.nl  

 
 

mailto:e.inia@cvo-nf
mailto:j.haarman@cvo-nf.nl
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Bijlage 3 – Lijst van veel gebruikte afkortingen 
 
BNA Beyers Naudé-atelier 
CGBN Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 
CUC Cambridge University Certificate 
CVO-nwf Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân 
DELF Diplôme d’études en langue Française 
GP Gecoördineerd proefwerk 
HPG Honours Programma van de Gymnasia 
MR Medezeggenschapsraad 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
SHZG Stichting Het Zelfstandig Gymnasium 
SOK Sportoriëntatie en –keuze 
SWV Samenwerkingsverband 
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