
Veelgestelde vragen 
 

1. Is de school makkelijk bereikbaar?  

We zijn bereikbaar met tram 5 en de bussen 165, 199, 463, 612 en 

754. Door de aanleg van de Noord-Zuidlijn ben je in een aantal minuten 

vanaf Station Zuid bij de CSB. Ook met de fiets is de school goed te bereiken.  

 

2. Wat houdt Millennium Skills precies in? 

Bij MiSk besteed je extra tijd aan het aanleren van vaardigheden die je nodig 

hebt voor jouw toekomst, zoals samenwerken, creatief denken en programmeren. 

We hebben drie stromen: Grafisch Design, Junior Business School en 

Technologisch Design. Voor meer informatie kun je het beste naar onze website 

gaan.  

 

3. Hebben jullie extra sportactiviteiten? 

Je kunt bij onze school meedoen aan Topscore. Na schooltijd kun je onder 

begeleiding diverse sporten beoefenen. Ook organiseren wij sporttoernooien, 

zoals basketbal en korfbal.  

 

4. Wat voor muziekactiviteiten zijn er op de CSB? 

Je kunt meedoen met de schoolband. Tijdens de Paas- en Kerstvieringen en ook 

bij andere gelegenheden, zoals muziekavonden, kun je je muzikale talenten laten 

horen en zien.   

 

5. Hoeveel leerlingen zitten er in een klas? 

Gemiddeld zitten er 25 kinderen in een klas. Het komt voor dat de klassen voller 

zijn, tot maximaal 30 kinderen. 

 

6. Kom ik bij mijn klasgenoten/vrienden in de klas? 

Als je graag bij klasgenoten/vrienden in de klas wilt, kun je dat op het 

aanmeldingsformulier vermelden. 

 

7. Kan ik ook op de CSB terecht als ik een dubbel advies heb, zoals mavo/havo of 

havo/vwo? 

Ja, je kunt ook dan bij de CSB terecht. Je komt dan in brugklas mavo/havo of 

havo/vwo. De mavo/havo brugklas is een eenjarige brugklas. Na dit jaar ga je 

naar mavo 2 of havo 2, afhankelijk van je resultaten. De havo/vwo brugklas is 

een tweejarige brugklas. Na het tweede leerjaar kun je naar de havo of naar het 

vwo. Ook dit hangt af van je resultaten. 

 

8. Stel dat ik een heel mooi rapport heb, kan ik dan doorstromen naar een hogere 

afdeling? 

Wij noemen dat ‘opstromen’. En ja, dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.  

 
9. Wanneer kan ik me inschrijven op de CSB? 

Als je meedoet met de kernprocedure Amsterdam kun je je inschrijven van maandag 2 
t/m vrijdag 13 maart. 
Als je meedoet met de kernprocedure Amstelveen kun je je inschrijven van maandag 2 
t/m vrijdag 6 maart. 

 

10. Ik wil naar de lesjesmiddag. Hoe kan ik me daarvoor inschrijven? 
Je kunt je opgeven tijdens de Open Avond en Open Dag, of je stuurt een mailtje naar 
Agnes de Jonge: a.dejonge@csb-amsterdam.nl. 
 

11. Wordt er op de CSB geloot? 
We doen mee met het loting & matching systeem van de kernprocedures Amsterdam en 

Amstelland. Als je de CSB op de eerste plaats hebt gezet en je voldoet aan alle 
voorwaarden, is de kans zeer groot dat je op de CSB geplaatst wordt.  
 

12. Ik heb dyslexie.  
Als je dyslexie hebt, wordt daar rekening mee gehouden tijdens de lessen en toetsen. Wel 
is het nodig dat je dan een officiële verklaring inlevert.  



vragen en antwoorden tbv Open Dag CSB  2/2 

adm/documenten/OpenDag/2012FAQ 

 

 

 

 
13. Wat betekent de C in de naam CSB? 

De C betekent Christelijk. Vanuit historisch oogpunt zijn wij een Christelijke school. 

Christelijk betekent voor ons dat we respectvol omgaan met elkaar. Op de CSB is iedereen 
welkom, ongeacht geloof, afkomst, cultuur. 
 


