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Voor u ligt het nieuwe Schoolplan van het Gymnasium Celeanum voor de periode 2019-2022. Het 

Schoolplan geeft de koers en de ambities weer van de school voor de komende periode. Dit is wat wij als 

school willen bereiken en waaraan we onze tijd, energie en middelen zullen besteden. Het Schoolplan is 

tot stand gekomen met medewerking van leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  

 

Wij hopen dat we met dit Schoolplan aan alle betrokkenen van de school meer helderheid geven over 

alles waar wij als school voor gaan en voor willen staan. 

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, december 2018 

Drs. C.J.(Caren) Japenga 

Rector 
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Dit schoolplan  beoogt de koers en ambities 

weer te geven van het Gymnasium Celeanum 

voor de periode 2019-2022. 

Het bevat daarnaast een beschrijving van het 

beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 

onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. 

Het schoolplan zal ingaan op het 

onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid 

en het beleid met betrekking tot de bewaking 

en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

Tenslotte komt een aantal andere aspecten 

aan de orde zoals financiën en huisvesting/ 

voorzieningen. Deze aspecten kunnen gezien 

worden als de rand voorwaardelijke aspecten 

waarbinnen het onderwijs van de school vorm 

krijgt. 

Bestaand beleid en toekomstige 

ontwikkelingen zijn met elkaar verbonden. 

Daarom zullen zij ook in onderlinge samenhang 

beschreven worden. 

Het schoolplan is een door de wet 

voorgeschreven document (WVO art.24) en 

speelt daarmee een rol in de verticale 

verantwoording van de school richting de  

 

 

 

Inspectie van Onderwijs. Het schoolplan van 

het Gymnasium Celeanum beoogt echter meer 

te zijn dan een verticaal 

verantwoordingsdocument. Het document is 

vooral ook bedoeld om als een ‘levend 

document’ richting te geven aan de 

ontwikkeling van de school voor de komende 

periode. Het speelt een belangrijke rol in de 

horizontale verantwoording van de school naar 

haar omgeving en daarbinnen vooral naar haar 

ouders en leerlingen.  

In 2017 en 2018 zijn met diverse groepen 

belanghebbenden gesprekken gevoerd die als 

inspiratie hebben gediend voor het huidige 

plan. Zo werden niet alleen de leraren en 

overige personeelsleden betrokken, maar ook 

ouders in de oudervereniging, de ouders in de 

klankbordgroepen en de leerlingen in de 

leerlingenraad, leerlingenpanel en 

leerlingenklankbordgroepen. 

Het Gymnasium Celeanum maakt onderdeel 

uit van Stichting OOZ. Het strategisch 

beleidsplan van de Stichting is een kader voor 

het schoolplan. De school dient haar ambities 

en beleid te realiseren binnen de wettelijke 

kaders, waarvan  de beschikbare 

Rijksbekostiging er een is. 
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Voor de totstandkoming van dit schoolplan is 
gebruik gemaakt van een SWOT analyse, 
uitgevoerd door de schoolleiding en later door 
het personeel. Ook ouders en leerlingen zijn 
gevraagd naar hun opvattingen over de school.  

 

Het Gymnasium Celeanum  heeft een goede 
naam  in Zwolle en omgeving. Een school van 
erkende kwaliteit en reputatie, waar goed en 
gedegen onderwijs wordt verzorgd. Een 
opleiding ook, waar veel van een leerling 
verwacht wordt.  
 
Het Gymnasium Celeanum bevindt zich 
tegelijkertijd ook in een veranderende 
omgeving waarbij de toestroom van leerlingen 
niet meer vanzelfsprekend is. De school 
ondervindt meer concurrentie van de 
gymnasiale afdeling van een brede school in 
Zwolle, maar ook van atheneumafdelingen van 
brede scholen met een sterke profilering. In de 
regio rond Zwolle is bovendien krimp van het 
aantal basisschoolleerlingen. Een heldere 
positionering van de school als categoraal 
gymnasium en het uitdragen daarvan is 
daarmee veel urgenter geworden. De 
meerwaarde van de school zal sterker naar 
voren moeten worden gebracht. Deze 
meerwaarde is zonder meer een feit en wordt 
ook door onze omgeving als een sterk punt 
erkend.  De school zal na een periode van  
daling de komende jaren naar verwachting in 
leerlingenaantal stabiliseren. 
 
De opleiding zal zelf ook moeten evolueren. 
Vervolgopleidingen vragen in toenemende 
mate vaardigheden van onze leerlingen naast 
een hoog kennisniveau. Deze vaardigheden 
moeten leerlingen kunnen ontwikkelen binnen 
en buiten de school. ICT heeft zo’n vlucht 

genomen dat digitalisering een gegeven is voor 
onze leerlingen. Maatwerktrajecten waarvan 
de opbrengsten uitgedrukt worden in een 
testimonium (portfolio) zullen bij de aanname 
op vervolgopleidingen een steeds grotere rol 
gaan spelen. Tegelijkertijd bestaat behoefte 
aan versterking van het sociale aspect van de 
school. Gewenste individualisering van 
onderwijsarrangementen gaat gepaard met 
een gelijktijdige behoefte aan sociale cohesie 
met leeftijdsgenoten via de school en een 
sterkere nadruk op de pedagogische kant van 
de school.  
 
Na een fase waarin de overheid sterk stuurde 
op de opbrengsten is er nu weer meer 
aandacht gekomen voor de brede opvatting 
van onderwijskwaliteit. Het Gymnasium 
Celeanum heeft zeer goede opbrengsten. Alle 
normindicatoren zijn ruim voldoende op de 
onderbouwsnelheid na. Omdat de basis goed 
op orde is, kan de school zich rustig 
ontwikkelen in een gewenste 
onderwijskundige richting en werken aan de 
kwaliteitsverbeteringen die de school zichzelf 
stelt.  Hierbij streeft het Gymnasium Celeanum 
vanuit haar visie een brede ontwikkeling van de 
leerlingen na. De school wil naast de 
kwalificatie van leerlingen ook aan hun 
socialisatie en persoonsvorming  werken. De 
laatste twee ziet de school uitdrukkelijk ook als 
haar maatschappelijke opdracht. Dit betekent 
dat het oude onderscheid tussen les- en 
buitenles/buitenschoolse activiteiten en de 
waardering daarvan de komende jaren steeds 
meer zal verdwijnen.  
 
Het Gymnasium Celeanum is gehuisvest in 
twee kwalitatief goede gebouwen met een 
goede outillage. De infrastructuur op het 
gebied van ICT is weliswaar tijdens de vorige 
planperiode verbeterd, maar vooral het beheer 
laat veel te wensen over.  
Het Gymnasium Celeanum heeft een financieel 
moeilijke periode achter de rug. De school 
weet met moeite binnen de rijks bekostiging te 
blijven.   
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnx9GpxabfAhXJfFAKHaxoAdoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bestebusinessevents.nl/goed-marketingplan-maken-7-stappen/swot-analyse/&psig=AOvVaw23tseF_eCryubf3TRxgeWi&ust=1545124960433576
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In dit hoofdstuk wordt onder meer een uitwerking gegeven van de wettelijke opdrachten  en de 

eigen opdrachten van het bevoegd gezag in een onderwijsprogramma. Hierbij wordt eveneens 

het schoolondersteuningsprofiel betrokken (voorzieningen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften). 

 

Het Gymnasium Celeanum 

Het Gymnasium Celeanum is een zelfstandig 

(dat wil zeggen categoraal) gymnasium in 

Zwolle. De school maakt deel uit van de 

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 

en staat open voor alle leerlingen ongeacht hun 

ras, levensbeschouwing, geaardheid of milieu. 

De school biedt een zesjarige 

gymnasiumopleiding aan daartoe geschikte 

leerlingen uit Zwolle en wijde omgeving. 

Geschikte leerlingen zijn leerlingen die in 

potentie in staat moeten worden geacht de 

opleiding cognitief aan te kunnen, blijkend uit 

een (Havo)VWO advies van de basisschool. Het 

zijn leerlingen die nieuwsgierig zijn, die veel 

willen ontdekken en veel willen weten.  De 

school stelt zich daarmee nadrukkelijk ook 

open voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Zij stelt daarbij als 

voorwaarde dat de leerlingen (binnen 

afzienbare tijd) coachbaar en ‘aanraakbaar’ 

moeten zijn.  

De school verzorgt het onderwijs in twee 

gebouwen, gevestigd aan de Zoom en aan de  

Westerlaan. Leerlingen uit het eerste en het 

tweede leerjaar volgen een deel van de lessen 

aan de Westerlaan. Vanaf het derde leerjaar 

volgen de leerlingen de lessen uitsluitend aan 

de Zoom. De school telt ruim 750 leerlingen. 

 

Het Gymnasium Celeanum is het enige 

zelfstandige, categorale gymnasium in 

Overijssel.  Categoraal wil zeggen dat binnen de 

school de gymnasiumopleiding de enige 

leerweg vormt. De klassen en leergroepen zijn 

derhalve homogeen samengesteld. Er wordt 

een doorgaande ononderbroken leerlijn van 

klas 1 tot en met klas 6 aangeboden.  

Het Gymnasium Celeanum is een relatief kleine 

school. Tussen de leerlingen onderling en 

tussen hen en de personeelsleden bestaat een 

gevoel van verbondenheid. Het is een school 

waar ze je kennen. Wij vinden dat erg 

belangrijk. 
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Missie en Visie  

Het Gymnasium Celeanum biedt een breed en 

verdiepend, gymnasiaal onderwijsprogramma. 

Het Gymnasium Celeanum levert een bijdrage 

aan de ontwikkeling van zijn leerlingen tot 

mensen die zelfstandig zijn, creatief denken en 

verantwoordelijkheid nemen. Wij realiseren dit 

binnen een veilig leer- en leefklimaat. Het 

Gymnasium Celeanum gaat daarbij uit van de 

universele mens. 

Klassieke Talen en Cultuur 

 

Binnen een categoraal gymnasium nemen de 

Klassieke Talen en Cultuur een belangrijke 

plaats in. Zij vormen op het eerste gezicht het 

belangrijkste verschil met een Atheneum. 

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en 

Cultuur worden vanaf het eerste leerjaar 

aangeboden en leerlingen kunnen examen 

doen in de beide klassieke talen. Een 

categoraal gymnasium wil echter meer zijn dan 

een atheneum met Grieks en Latijn. De 

klassieke talen en de klassieke cultuur als 

fundament van onze beschaving, zijn ingebed 

binnen het overige onderwijsprogramma en 

zijn verweven met tal van andere vakken. De 

doorwerking van de klassieke cultuur in het 

heden is onderdeel van het onderwijs-

programma. In tal van activiteiten buiten de 

vaklessen wordt bewust de verbinding met de 

klassieke cultuur gezocht. De afgelopen 

periode is de inbedding van de klassieke talen 

binnen de school sterk verbeterd. Aan deze 

ontwikkeling zal ook de komende periode 

verder vorm gegeven worden.  

Breed en verdiepend gymnasiaal 

onderwijsprogramma 

Het Gymnasium Celeanum wil een breed en 

verdiepend gymnasiaal onderwijsprogramma 

bieden. Dat betekent dat de school een sterk 

onderwijs aanbod nastreeft in alle profielen. 

De diversiteit van 

talenten van onze 

leerlingen en het 

gymnasiale karakter 

van de school vragen 

daarnaast om een 

culturele verdieping.  

De afgelopen periode 

heeft het Gymnasium 

Celeanum de verdere 

profilering van zowel 

de alfa- als de 

gammaprofielen ter hand genomen, zodat een 

evenwichtig aanbod voor alle leerlingen is 

ontstaan. Dit ondanks het feit dat de school 

sterk heeft moeten bezuinigen. Er is daarbij 

vooral gekeken naar meer mogelijkheden 

binnen vakken, andere accenten en meer 

verbinding  tussen vakken, projecten en andere 

activiteiten. De komende periode moet deze 

ontwikkeling zowel goed in onderlinge balans 

gebracht worden als geborgd worden binnen 

de school als geheel.  

Vaklessen 

Binnen het Gymnasium Celeanum wordt 

gekozen voor het aanbieden van vaklessen. 

Hiermee kan de vakinhoudelijke kwaliteit van 

de les hoog zijn. Integratie  van vakinhouden en 

vaardigheden moet plaats vinden in de 

onderlinge afstemming tussen vakken. De 

komende planperiode komt hier sterker de 

nadruk op te liggen. Op deze manier kunnen 

leerlingen  verbanden zien en beter 

vaardigheden aanleren. 

Op het Gymnasium Celeanum wordt binnen 

alle lessen  VWO niveau aangeboden. De 

kwaliteitslat ligt hoog. Er wordt opbrengst- 

gericht gewerkt waarbij effectief gebruik van 
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de lestijd wordt gemaakt. Leerlingen leren 

actief, de instructie is effectief en efficiënt. 

Lessen op het Gymnasium Celeanum dagen 

leerlingen uit dieper na te denken over de stof 

en stimuleren een open, onderzoekende 

houding. Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

worden verwerkt in de aangeboden lesstof.  

De komende periode zal de docent binnen zijn 

lessen bewuster rekening houden met 

verschillen die er zijn tussen leerlingen qua 

cognitieve vermogens, leerstijl en 

ondersteuningsbehoefte. Dit vergt uitbreiding 

van het didactisch- en pedagogisch repertoire. 

De docent zal sterker gaan werken vanuit de 

doelstellingen van zijn vak en daarop zijn lessen 

en toetsing aanpassen. De school 

(schoolleiding en leraren onderling) biedt 

ruimte aan leraren die proeftuinen willen 

inrichten op het gebied van didactiek en 

toetsing. 

Bovenstaand is een grote uitdaging in een 

setting waarbij de klassen groot zijn en er een 

negatieve verevening plaats vindt in het kader 

van Passend Onderwijs. 

 

Vaardigheden 

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 

toekomst zijn vaardigheden naast kennis 

essentieel. Het onderscheid tussen kennis en 

vaardigheden is ten dele gekunsteld, het een 

bestaat niet zonder het ander. Het Gymnasium 

Celeanum werkt op allerlei manieren binnen en 

buiten de lessen aan de verdere ontwikkeling 

van vaardigheden van de leerlingen.  

 

Het is de verwachting dat deze vaardigheden 

steeds belangrijker worden om succesvol te 

kunnen zijn in onze samenleving. Tot nu toe is 

het ontwikkelen van  deze  vaardigheden niet 

altijd bewust, bedoeld en geëxpliciteerd aan  

leerlingen aangeboden. Het Gymnasium 

Celeanum gaat hier de komende jaren werk 

van maken. Expliciet moet worden waar, 

wanneer en op welk niveau bepaalde 

vaardigheden worden aangeleerd en 

geoefend. Omdat dit erg veel afstemming 

tussen de vakken vraagt,  vergt deze 

ontwikkeling een forse investering in tijd. 

Academische vaardigheden (bèta en gamma), 

samenwerken en presenteren zijn hierbij 

speerpunten. 

 

Naast de bovengenoemde vaardigheden wil 

het Gymnasium Celeanum expliciet aandacht 

besteden aan metacognitie  (metacognitieve 

vaardigheden) (1). Metacognitie is kennis en 

vaardigheden die een leerling nodig heeft om 

zijn eigen leergedrag te controleren en aan te 

sturen. Uit onderzoek is gebleken dat met 

name (hoog)begaafde leerlingen deze 

vaardigheden onvoldoende hebben 

ontwikkeld, omdat de door hen te maken 

leertaken daartoe in het verleden, toen de 

vaardigheden werden aangeleerd,  geen 

aanleiding gaven. Soms lopen leerlingen hierin 

pas vast op de universiteit, soms al eerder. 

Echter ook voor andere leerlingen Voor alle 

leerlingen is het kunnen toepassen van deze 

vaardigheden essentieel. Het bepaalt als 

enkelvoudige factor meer dan intelligentie en 

motivatie het uiteindelijke leerresultaat. Het 

Gymnasium Celeanum gaat vanuit de expertise 

opgebouwd binnen het hoogbegaafden project 

Cnopiusplus  deze vaardigheden gericht en 

integraal trainen, niet voor alle leerlingen, 

maar wel voor alle leerlingen die deze 

vaardigheden niet blijken te bezitten. De 

school heeft al een planningscursus voor 

leerlingen in onder- en bovenbouw. 
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Socialisatie en persoonsvorming 

 

Onze visie geeft aan dat de school het 

onderwijzen en leren breder opvat dan het 

bieden van een curriculair 

onderwijsprogramma en de begeleiding van de 

leerlingen ten dienste van dat programma. Het 

Gymnasium Celeanum ziet een duidelijke taak 

van de school in de vorming en de socialisatie 

van zijn leerlingen. Binnen het 

onderwijsprogramma zal burgerschap en 

sociale integratie een belangrijkere plaats gaan 

innemen. Dit kan binnen de daartoe geëigende 

vakken of als aparte leerlijn. Daarnaast worden 

er activiteiten georganiseerd die een bijdrage 

leveren aan deze vorming. Vorming moet 

breed worden opgevat en komt tot uitdrukking 

in de actieve deelname van onze leerlingen aan 

talrijke sportieve, culturele en 

maatschappelijke activiteiten. Voorbeelden 

hiervan zijn bijv. de Rozenboomherdenking en 

de Celetour bijeenkomsten. Deels vinden de 

activiteiten in het buitenland plaats via een 

uitgewerkt Internationaliseringsprogramma. 

Uit het brede palet aan mogelijkheden is het de 

leerling zelf die uiteindelijk de keuzes bepaalt, 

al naar gelang de interesse en het talent. De 

leraren van de school helpen de leerling bij het 

keuzeproces.  

Talent 

Het Gymnasium Celeanum wil haar leerlingen 

opleiden tot zelfstandige, creatief  denkende 

mensen die verantwoordelijkheid willen en 

kunnen nemen voor zichzelf en voor elkaar. We 

werken daarbij vanuit een waarderend 

perspectief. De begeleiding gaat uit van 

hetgeen er bij de leerling al aanwezig is en richt 

zich steeds op het versterken daarvan. Het gaat 

daarbij om de ontwikkeling van kwaliteiten als 

veerkracht, sociale intelligentie, 

doorzettingsvermogen, eerlijkheid en 

vergevingsgezindheid. Daarnaast heeft elke 

leerling talenten en we willen als school een 

bijdrage leveren in het onderkennen en 

ontdekken daarvan. We ondersteunen 

leerlingen bij keuzeprocessen maar nemen in 

principe nooit de verantwoordelijkheid over. 

Leerlingen worden serieus genomen in wie ze 

zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Dat 

betekent dat leerlingen in de loop van hun 

schoolloopbaan in principe ook meer invloed 

krijgen op hun eigen onderwijsproces. Deze 

ontwikkeling vergt veel van de begeleiders van 

de leerlingen. De komende planperiode wordt 

gebruikt om beter te worden in 

leerlingenbegeleiding die uitgaat van de 

inzichten vanuit de positieve psychologie. 

Internationalisering 

Het Gymnasium Celeanum kent een uitgebreid 

internationaliseringsprogramma.  

Het kennismaken met en ervaren van andere 

culturen levert een belangrijke bijdrage aan het 

idee van de vorming tot universele mens. Vanaf 

leerjaar drie komen leerlingen in aanmerking 

voor internationale 

activiteiten. De 

komende jaren wordt 

internationalisering 

sterker verbonden 

met het 

onderwijscurriculum. 

Deels verloopt dit via 

de vak- excursies van 

de moderne vreemde 

talen, zo mogelijk in combinatie met andere 

vakken, deels via projecten en uitwisselingen 

met een duidelijk thema. 
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Maatschappelijke (en beroeps) stage 

Het Gymnasium Celeanum ziet grote 

meerwaarde in een vorm van maatschappelijke 

dienstbaarheid van onze leerlingen. Op deze 

manier doen zij maatschappelijke ervaring op 

in gebieden, die zij anders nauwelijks leren 

kennen. Gezien de posities die onze leerlingen 

naar verwachting in de toekomst zullen 

innemen, is het belangrijk dat zij in aanraking 

komen met andere groepen en onderdelen van 

onze samenleving. Op deze manier wordt een 

open houding gestimuleerd en het besef van 

de eigen standplaatsgebondenheid vergroot. 

Het Gymnasium Celeanum wil om deze 

redenen de maatschappelijke activiteit van de 

leerlingen stimuleren. Daarbij vormt een 

maatschappelijke stage, eventueel in 

combinatie met een beroepsstage een 

onderdeel. 

Maatwerk: Bovenbouw 

De komende jaren blijft het Gymnasium 

Celeanum werken aan het vergroten van de  

keuzemogelijkheden voor zijn leerlingen en wil 

de school  maatwerk  leveren. Maatwerk 

leveren binnen de sociale setting van de school 

zorgt ervoor dat leerlingen hun talenten 

maximaal kunnen ontwikkelen. Op deze 

manier rusten wij onze leerlingen nog beter toe 

op het vervolgonderwijs waar in toenemende 

mate decentraal wordt geselecteerd 

(toegelaten) en waarbij het testimonium 

(portfolio) van de leerling een steeds 

belangrijker rol gaat spelen. Het Gymnasium 

Celeanum biedt de mogelijkheid van versnelde 

afsluiting op onderdelen van de opleiding en 

geeft leerlingen de kans vakken in een hoger 

leerjaar te volgen. Daarnaast hebben daartoe 

geselecteerde leerlingen de kans een deel van 

hun curriculum geheel naar eigen inzicht in te 

richten. Een goede monitoring van de 

vorderingen van de leerling (portfolio) en 

organisatorische problemen (roosters ) vormen 

een grote uitdaging voor de komende periode. 

Het Gymnasium Celeanum zoekt hiertoe 

nadrukkelijk de samenwerking met de andere 

zelfstandige gymnasia in Nederland, verenigd 

in de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium Het 

Honours Programma dat binnen deze gymnasia 

gezamenlijk ontwikkeld is wordt de komende 

periode verder uitgewerkt en ingebed in de 

school. Een deel van het maatwerk zal de 

leerling zo mogelijk buiten de school volgen via 

stages en modules/projecten in het Hoger 

Onderwijs (HBO en universiteiten). Het feit dat 

Zwolle geen universiteitsstad is levert de 

school beperkingen op, maar zal niet beletten 

dat de band met de universiteit zal worden 

aangehaald. Digitalisering van delen van het 

onderwijsaanbod van universiteiten is daarbij 

natuurlijk zeer behulpzaam. Daarnaast zal 

gebruik gemaakt worden van PUC (pre-

university colleges), scholierenacademie en 

andere faciliteiten die universiteiten voor 

getalenteerde middelbare scholieren 

organiseren. 

Testimonium 

Bij de diplomering ontvangt elke leerling die 

daarvoor in aanmerking komt een getuigschrift 

van het Gymnasium Celeanum. Hierin worden 

de succesvol gevolgde activiteiten, 

programma’s, eerder afgesloten vakken etc. 

opgenomen. Het is voor leerlingen een soort 

persoonlijk profiel en begin van een CV. De 

school wil de komende planperiode het 

testimonium verder doorontwikkelen in de 

richting van een persoonlijk profiel voor elke 

leerling. 

 

Maatwerk: Cnopiusplus project Onderbouw 

Het Gymnasium Celeanum is bij uitstek de 

school voor hoogbegaafde leerlingen uit Zwolle 

en omstreken. Binnen OOZ volgen deze 

leerlingen in de basisschoolleeftijd vaak een 

deel van het onderwijs in de zogeheten 
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Cnopiusklassen. Het Gymnasium Celeanum is 

in de onderbouw gestart met het 

Cnopiusplusproject. De leerlingen krijgen 

speciale begeleiding vanuit de school en 

werken op individuele basis via een methode 

van ‘compacten’ en verrijken binnen de 

reguliere klassen. De tijd die vanuit het 

compacten vrij valt, wordt in overleg met de 

docentbegeleider ingezet voor versnelling 

en/of verrijking via speciale projecten, binnen 

hetzelfde vak,  andere vakken of extra 

curriculair. De leerling kiest in principe zelf het 

onderwerp. De begeleiding vindt zowel 

groepsgewijs als op individuele basis plaats. 

Grootste uitdaging binnen het project wordt 

gevormd door de groep leerlingen die onder de 

norm blijft presteren ondanks de ingezette 

begeleiding. Het Gymnasium Celeanum zal de 

komende periode sterker de aansluiting 

zoeken bij de expertise centra voor 

begaafdheids-onderzoek van de universiteiten 

in Nijmegen en Utrecht en het gymnasium 

Nijmegen om hiervoor mogelijke oplossingen 

te zoeken en daarin van elkaar te leren. 

 
 

Leerlingenbegeleiding op maat 

Voor een uitgebreide beschrijving van de 

ondersteuning die op het Gymnasium 

Celeanum geboden wordt, wordt verwezen 

naar het Zorgplan (2)  en het 

Ondersteuningsprofiel (3) van de school. 

Leerlingen worden daarbij ondersteund in een 

inclusieve setting waarbij het Kernteam van de 

school de lijnen uitzet. Aan deze ondersteuning 

zitten duidelijke grenzen. Leerlingen moeten – 

gezien de inclusieve setting – ‘aanraakbaar’ zijn 

door andere leerlingen, aanspreekbaar zijn op 

eigen gedrag en voor de school coachbaar.  

Het  uitgangspunt van de leerlingen-

begeleiding van het Gymnasium Celeanum is 

de leerling zo  te begeleiden dat de leerling 

verantwoordelijkheid wil nemen over zijn 

eigen toekomst. Daarbij horen vragen als ‘wie  

ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’. Ook het leren 

keuzes te maken hoort bij dit proces. Alle 

tutoren, vakdocenten en decaan spelen een 

belangrijke rol in deze begeleiding.  

De aanpak  waarbij aan gemotiveerde (willers) 

leerlingen extra zorg en ondersteuning wordt 

geboden blijft gehandhaafd. Het niet -kunnen 

kan alleen gelegen zijn in sociaal-emotionele 

belemmeringen samenhangend met de 

omgeving van de leerling of de leerling zelf, 

maar ook in ontwikkelingsstoornissen of 

handicaps.  

Voorop staat dat de leerling wel in staat moet 

worden geacht de opleiding cognitief aan te 

kunnen. Leerlingen aan wie eisen worden 

gesteld waaraan zij onmogelijk kunnen voldoen 

kunnen daardoor eveneens tal van psychische 

en somatische klachten ontwikkelen. Daarom 

wordt steeds zorgvuldig gekeken of een 

leerling met problemen wel op de juiste plaats 

zit. Het Gymnasium Celeanum heeft in een 

Ondersteuningskaart (4) het gehele 

ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. De 

school zal in de toekomst een groter deel van 

deze ondersteuning middels eigen bijdrages 

van ouders moeten financieren.  

De leerlingen die kunnen en willen worden 

binnen de school uitgedaagd hun grenzen te 

verkennen en hun talenten te ontwikkelen. 

Binnen het Gymnasium Celeanum bestaat 

hiertoe een scala aan mogelijkheden. De 

begeleiding van deze leerlingen bestaat vooral 

uit stimuleren, ruimte bieden en coaching in 

het keuzeproces.  



13 

 

Het Gymnasium Celeanum wil de komende 

jaren meer aandacht  besteden aan de 

leerlingen die gezien hun intelligentie de 

opleiding succesvol zouden moeten kunnen 

doorlopen, maar dat om de een of andere 

manier niet doen. Deze leerlingen – veelal 

jongens-  lijken niet voldoende gemotiveerd 

voor het aangeboden onderwijsprogramma, 

ontwikkelen hun talenten niet naar 

verwachting  en stromen soms zelfs voortijdig 

af. Zij vallen in het kwadrant ‘kunnen, maar niet 

willen’. De school vindt de uitstroom en 

afstroom van deze categorie leerlingen uiterst 

ongewenst zowel voor de individuele leerling 

zelf als ook voor de school en voor de 

maatschappij als geheel.  De school wil tot een 

gerichte  gepersonaliseerde aanpak komen 

voor deze groep leerlingen waarbij 

ondersteuning in de vorm van coaching en 

uitdaging belangrijke ingrediënten vormen 

naast structureren en begrenzen.   

De categorie leerlingen die de school verlaten 

omdat zij de opleiding niet aan kunnen moet 

tot een minimum worden beperkt. De school 

hanteert een zeer zorgvuldige 

toelatingsprocedure en ziet de onderbouw 

(klas 1 en klas 2) als bijstelling van een 

eventuele verkeerde keuze voor een 

gymnasiumopleiding. Doubleren in het eerste 

leerjaar betekent normaal gesproken dat de 

leerling de opleiding niet aankan (5). De 

contacten van het Gymnasium Celeanum met 

de andere OOZ scholen maken een 

probleemloze overstap met ‘warme 

overdracht’ naar een ander schooltype 

mogelijk. De relaties met overige scholen in de 

regio zijn ook goed. 

Een veilig leer- en leefklimaat

Het Gymnasium Celeanum hecht zeer veel 

waarde aan een veilig leer- en leefklimaat. De 

homogeniteit van de leerlingenpopulatie, de 

overzichtelijke structuur en de kleinschaligheid 

van de school zijn daartoe belangrijke pijlers. 

Ook het gebouw aan de Westerlaan exclusief 

voor de eerste en tweede jaars leerlingen helpt 

om dit klimaat te creëren. Er wordt daarnaast  

beleid gevoerd om een veilig leer- en 

leefklimaat te garanderen. 

Op onze school mag je zijn wie je bent en word 

je gekend. Elke leerling op onze school gaat 

met  plezier naar school en mag respect 

verwachten voor zijn levensovertuiging,  

cultuur, geslacht en geaardheid  van zijn 

medeleerlingen en van alle medewerkers van 

de school. Pesten wordt niet getolereerd en er 

wordt  adequaat tegen opgetreden. Tijdens de 

tutoruren en middels diverse activiteiten wordt 

veel aandacht besteed aan de onderlinge 

relaties binnen de groep en de relatie van de 

groep met de docenten en overige 

medewerkers. De school heeft een  

vertrouwenspersoon waar leerlingen een 

beroep op kunnen doen (6). Alle medewerkers 

en alle leerlingen van de school zijn 

medeverantwoordelijk voor het realiseren en 

handhaven van een veilig leer- en leefklimaat 

voor iedereen op onze school.  

Het Gymnasium Celeanum streeft ernaar dat 

leerlingen elkaar leren kennen en waarderen. 

Dit draagt in hoge mate bij aan het welzijn en 

het gevoel van veiligheid. Daartoe worden 

diverse klas- en leerjaar overstijgende 

activiteiten georganiseerd waarbij diverse 

leerlingengroepen leren samenwerken zoals 

sportdagen, projectdagen, gezamenlijke 

vieringen en andere activiteiten zoals de 

musical, debating etc. 

Leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken 

bij de activiteiten die de school (mede) 

organiseert en worden gestimuleerd zelf 

dingen te organiseren en initiatieven te nemen. 

Op deze manier leren leerlingen niet alleen 

allerlei vaardigheden maar tevens 

verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, 

ook voor elkaar. De school kent daartoe diverse 

vormen van leerlingenparticipatie zoals de 

leerlingencommissie, leerlingenklankbord-

groepen,  leerlingenorganisaties als ZGB, 
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sportcommissie en Elma (schoolkrant), het 

geven van lessen aan leerlingen van het 

basisonderwijs, het geven van bijlessen door 

bovenbouwleerlingen aan onderbouw-

leerlingen etc. Het Gymnasium Celeanum wil 

de komende jaren het eigenaarschap  van 

leerlingen hierin vergroten en bij alle vormen 

van onderwijs de leerlingen actief betrekken. 

Het Maatjesproject 

De vorige planperiode is binnen het 

Gymnasium Celeanum het zogeheten 

‘Maatjesproject’ van start gegaan. Dit project 

behelst een vorm van ‘peermediation’ door 

leerlingen van de bovenbouw (de maatjes) die 

gekoppeld zijn aan eerste klassen. De 

bovenbouwleerlingen functioneren naast de 

tutor van de klas en begeleiden de 

eersteklassers bij hun onderlinge relaties.  

Ook nemen zij deel aan de organisatie en 

uitvoering van klassenactiviteiten zoals 

klassenavonden, uitjes en dergelijke. De 

bovenbouwleerlingen volgen daartoe een 

opleiding en ontwikkelen hun coachende en 

bemiddelende vaardigheden. De leerlingen uit 

de eerste klas leren al een aantal leerlingen uit 

de bovenbouw kennen en voelen zich veilig 

hun problemen met leeftijdgenoten te 

bespreken. Het maatjesproject wordt  als zeer 

waardevol ervaren door zowel de  brugklassers 

als  de vierdeklassers en zal worden voortgezet. 

Ouders 

Ouders leveren op tal van terreinen een 

bijdrage aan de school. Naast de 

medezeggenschap, ouderraad en 

klankbordgroepen ondersteunen ouders als 

vrijwilligers de mediatheek en helpen zij bij 

excursies in de onderbouw. Zij worden 

uitgenodigd bij presentaties van leerlingen van 

de school in zowel de onder- als de 

bovenbouw. Regelmatig organiseert de school 

oudercursussen, zoals voor de Klassieke Talen 

en Chinees en kunnen ouders samen met hun 

kinderen deelnemen aan  bepaalde reizen. 

Ouders   en school hebben een gezamenlijk 

belang.  Allebei wensen zij een succesvolle en 

gelukkige schooltijd voor de leerling. Ouders en 

school begeleiden de leerling dan ook in goede 

onderlinge afstemming met erkenning voor 

elkaars rol en expertise.   Gedurende de 

schoolloopbaan wordt de rol van de ouders 

een andere. Zo  is de school van mening dat het 

in de loop van de schoolloopbaan van steeds 

groter belang is dat de leerling niet alleen bij 

alle gesprekken   die gevoerd worden over 

zijn/haar functioneren aanwezig is maar ook 

een belangrijke gesprekspartner vormt.  Dit is 

een belangrijk onderdeel van de 

persoonsvorming van de leerling.
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De schoolleiding van het Gymnasium Celeanum wil de school zo besturen dat zaken zoveel mogelijk 

daar georganiseerd worden, waar zij ook worden uitgevoerd. Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden daarmee laag in de organisatie gelegd. Onze leraren zijn goed opgeleide 

professionals, die ruimte moeten hebben het onderwijs zo te organiseren dat onze leerlingen daar het 

meeste baat bij hebben. Zij werken daarbij samen in een sectie (vakgroep) en ontwikkelen beleid ten 

aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling, verdelen de verschillende taken, zijn verantwoordelijk 

voor toetsing op niveau, het PTA, etc. De sectie overlegt met de schoolleiding over de jaarlijkse 

urenverdeling, PTA  en de ontwikkeling van het vak en komt zo nodig met voorstellen daarover. De 

schoolleiding houdt de algemene kaders in het oog en neemt de uiteindelijke eindbeslissing. De sectie 

is dan ook de  belangrijkste organisatorische eenheid binnen de school. Het Gymnasium Celeanum kent 

net als de meeste gymnasia geen teams. 

 

De schoolleiding op het Gymnasium Celeanum 

bestaat uit de rector en drie conrectoren. 

Samen zijn de conrectoren verantwoordelijk 

voor de gang van zaken in de respectievelijke 

leerjaren. Zij hebben alle drie twee 

opeenvolgende leerjaren onder hun hoede. De 

conrectoren zijn benoemd in de functie van 

‘teamleider’ en hebben zo mogelijk een kleine 

lestaak. De secties zijn onder de conrectoren 

verdeeld. Zij zijn niet alleen gesprekspartner 

voor die secties maar ook leidinggevenden 

voor de leden van die sectie. Op deze manier 

verdiepen de conrectoren zich voor een aantal 

zaken de sectie betreffende, in de gehele 

leerweg van klas 1 t/m klas 6 en is 

samenwerking tussen de conrectoren 

noodzakelijk. Leden van het 

onderwijsondersteunend personeel(OOP) 

vallen rechtstreeks onder de conrectoren als 

het om functies gaat die rechtstreeks aan het 

onderwijs gerelateerd zijn. De overige leden 

van het OOP vallen rechtstreeks onder de 

rector evenals een aantal docenten met 

staftaken.  

De schoolleiding heeft wekelijks structureel 

overleg en daarnaast themamiddagen. De 

rector voert regelmatig voortgangsgesprekken 

met de conrectoren afzonderlijk. Uiteindelijk 

moet dit ertoe leiden dat er binnen de 

schoolleiding een verdeling van 

werkzaamheden ontstaat waarbij de 

conrectoren verantwoordelijk zijn voor de 

interne organisatie van de school en het 
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personeel. Zij doen dat onder 

verantwoordelijkheid van de rector,  die 

financiën en personeelsbeleid in portefeuille 

heeft, de eindverantwoordelijkheid voor de 

school draagt en het Gymnasium Celeanum 

naar buiten toe vertegenwoordigt. De 

komende jaren zullen de conrectoren meer de 

beleidsmatige kant van de schoolontwikkeling 

op zich gaan nemen. Daarvoor is het nodig dat 

zij zich minder bezig hoeven te houden met de 

directe leerlingenbegeleiding.  

Werkgroepen/projectteams 

De voorheen werkzame commissies binnen de 

school zijn met het ingaan van de nieuwe 

planperiode in de oude vorm afgeschaft. 

Beleidsvoorbereiding zal plaatsvinden in 

werkgroepen/projectteams die een tijdelijk 

karakter hebben en een wisselende 

samenstelling. Deze teams krijgen een 

concrete opdracht binnen een vastgestelde 

termijn en met vast budget en onderlinge 

verdeling van taken. Hiermee wordt de 

flexibiliteit van de organisatie vergroot en 

wordt personeel beter op talent en 

deskundigheid ingezet.  Voor de bovenbouw is 

een kleine permanente commissie (decaan, 

examensecretaris, lid) ingesteld die de 

schoolleiding adviseert over de implicaties van 

wijzigingen in wet- en regelgeving voor het 

schoolbeleid.  

Interne studiedagen

De schoolleiding bespreekt tijdens de interne 

studiedagen de beleidsontwikkeling met het 

personeel. Op deze manier wordt draagvlak 

gecreëerd voor beleidsvoornemens. Dit zijn 

ook de momenten dat de ontwikkelingen 

binnen secties, projectteams etc. worden 

gedeeld. 

 

Organisatiedagen 

Om tegemoet te komen aan de behoefte van 

leraren aan ontwikkeltijd worden dagdelen 

gedurende het jaar ingeroosterd waarop er 

geen lessen worden gegeven en er ruimte 

ontstaat voor sectieoverleg en ruimte voor 

onderwijsontwikkeling op individueel-, sectie- 

en intersectieniveau.  

 

PMR 

Het Gymnasium Celeanum kent een actieve 

PMR.  De PMR bestaat uit gekozen leden van 

zowel OP als OOP. De PMR overlegt vrijwel 

wekelijks en tweewekelijks  met de rector.  Alle 

kwesties van algemene aard die spelen op de 

school worden daar besproken. De 

schoolleiding hecht eraan de PMR vroegtijdig 

te informeren over op handen zijnde 

ontwikkelingen en de PMR daarbij als 

gesprekspartner te zien in het algemeen belang 

van de school. Op studiemiddagen is ruimte 

voor de PMR om met het personeel in gesprek 

te gaan.  

Leerlingencommissie 

Ook de leerlingen vormen een belangrijke 

gesprekspartner voor de schoolleiding. In de 

leerlingencommissie hebben leerlingen uit alle 

leerjaren zitting. De commissie overlegt 

regelmatig gezamenlijk en een keer per 

periode met de rector.  

Alle zaken betreffende de school kunnen daar 

aan de orde worden gesteld, maar de nadruk 

ligt – uiteraard- op het gegeven onderwijs en 

de begeleiding van het Gymnasium Celeanum. 

Daarnaast komen ook algemene zaken zoals de 

schoolactiviteiten, voorzieningen en dergelijke 

aan de orde. 

Klankbordgroep leerlingen 

Aan het begin van de nieuwe planperiode zijn 

klankbordgroepen van leerlingen 

samengesteld per leerjaar. Zij overleggen 

regelmatig met de conrector over het 

onderwijs, het toetsrooster (toetsdruk) etc. 

Hiermee geeft de school verder uitvoering aan 

de visie dat leerlingen medeverantwoordelijk 

zijn voor de uitkomsten van het onderwijs en 

het leren op onze school. 
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Klankbordgroep ouders 

Ouders van het Gymnasium Celeanum kunnen 

deelnemen aan klankbordgroepen die per 

leerjaar zijn georganiseerd. De 

klankbordgroepen overleggen met de 

betreffende conrector over allerlei zaken die 

binnen de leerjaren plaats vinden en eenmaal 

per jaar met de rector. Op deze manier krijgt de 

school feedback op zijn handelen. Ook kunnen 

vanuit de schoolleiding zaken met de 

klankbordgroepen besproken worden om het 

draagvlak van ouders voor beleidsvoornemens 

en ontwikkelingen te peilen.  

 

Oudervereniging 

De ouders van de school zijn lid van de 

oudervereniging. De oudervereniging beheert 

een deel van de vrijwillige ouderbijdragen, 

maar is eveneens een belangrijke 

gesprekspartner voor de schoolleiding. Het 

bestuur van de oudervereniging overlegt 

regelmatig met de rector.  

MR 

Tot slot kent het Gymnasium Celeanum een 

actieve MR, bestaande uit personeel, ouders 

en leerlingen. Binnen de MR wordt de gang van 

zaken op school besproken en worden alle 

beleidsdocumenten  door de schoolleiding 

voorgelegd waarover volgens de Wet op de 

Medezeggenschap (WMS) advies dan wel 

instemming vereist is van alle geledingen dan 

wel onderscheiden geledingen. Net als bij de 

PMR wil de schoolleiding de MR vroegtijdig 

meenemen bij allerlei relevante  

ontwikkelingen.  

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 

Het Gymnasium Celeanum maakt als 

zelfstandige school met een eigen BRIN- 

nummer deel uit van de Stichting Openbaar 

Onderwijs Zwolle en regio. Personeelsleden, 

ouders en leerlingen  van de school maken deel 

uit van de GMR van de stichting. De rector van 

het Gymnasium Celeanum levert een bijdrage 

aan OOZ via de algemene beleids-

voorbereiding in het managementteam. 

Personeelsleden van het Gymnasium 

Celeanum hebben een bestuursaanstelling bij 

OOZ. Het Gymnasium Celeanum werkt samen 

met andere OOZ- scholen omdat onze  

leerlingen en het personeel daar baat bij 

hebben. De samenwerking met 

het stafbureau verloopt 

professioneel. De lijnen zijn kort 

en de ondersteuning is in het 

algemeen van goede kwaliteit.  

 

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium 

Het Gymnasium Celeanum onderhoudt nauwe 

contacten met de andere zelfstandige 

gymnasia in Nederland, verenigd binnen de 

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Doel van 

deze stichting is een stevige landelijke basis te 

leggen onder de categorale gymnasia, die een 

waardevolle onderwijsvorm bieden aan de 

leerling die veel wil kunnen en veel wil weten. 

De afgelopen planperiode is de samenwerking 

binnen de Stichting sterk geïntensiveerd via 

gezamenlijke projecten voor leerlingen en 

bijeenkomsten voor schoolleiding en 

personeel.  De SHZG  organiseert daarnaast 

collegiaal waarderende onderzoeken  waaraan 

het Gymnasium Celeanum deelneemt.  De 

schoolleiding neemt regelmatig plaats in de 

groep die in wisselende samenstelling een  

onderzoek op een collega school uitvoert.
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In dit hoofdstuk worden de maatregelen  met betrekking tot het personeel beschreven die 

bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering  van het onderwijskundig beleid. Ook wordt 

ingegaan op de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (art. 32 d). 

Competenties 

Bij een gymnasiumopleiding hoort een 

docentencorps met een overwegend 

academisch werk- en denkniveau.  Hiermee 

wordt uitdrukkelijk niet hetzelfde bedoeld als 

het afgerond hebben van een academische 

opleiding. Daarnaast moet een 

gymnasiumdocent zich willen blijven 

ontwikkelen op allerlei gebieden  en een open, 

onderzoekende houding aannemen. Dit alles is 

belangrijk om de gymnasiast goed te kunnen 

voorbereiden op een vervolg in het 

wetenschappelijk onderwijs en een rol in de 

samenleving. De  leraar is door zijn vakkennis, 

maar vooral ook door zijn houding en gedrag 

een rolmodel voor de leerlingen. Dit laatste  

geldt overigens voor alle personeelsleden van 

de school. Naast het strikte onderwijs 

verzorgen vindt de school zijn vormende en zijn 

begeleidende taken van wezenlijk belang. Ook 

deze taken stellen eisen aan zowel leraren als 

ondersteunend personeel. 

Een open houding van het personeel betekent 

eveneens een open houding naar de 

buitenwereld. Deelname aan netwerken 

buiten de school brengt nieuwe impulsen en 

kansen voor de leerlingen en de school. 

Uiteraard levert dit soms organisatorische 

problemen op, maar de schoolleiding vindt de 

voordelen ruimschoots opwegen tegen de 

nadelen en probeert zo nodig te faciliteren. 

Bekwaamheidseisen

Leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid 

geven bij voorkeur zowel les in de onderbouw 

als in de bovenbouw. Hierdoor wordt de 

doorgaande leerlijn voor leerlingen en 

daarmee een deel van de kwaliteit van de 

opleiding geborgd. Voor het lesgeven in de 

bovenbouw is een eerstegraads opleiding een 

vereiste.  

De school neemt in principe geen onbevoegde 

of onderbevoegde docenten aan anders dan 

voor een stage of traineeship. In de vorige 

planperiode zijn met alle toen nog 

onderbevoegde docenten afspraken gemaakt 

om met behulp van de lerarenbeurs tot een 
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bevoegdheid te komen voor het vak waarin 

wordt lesgegeven. Zo nodig zal dit beleid 

worden voortgezet. 

De komende periode zal meer aandacht 

geschonken worden aan de verdere 

ontwikkeling van de pedagogische kwaliteiten 

van het personeel. Leerlingenbegeleiding, het 

begeleiden van leerlingen in hun vorming tot 

persoon in relatie tot anderen vergt andere 

kwaliteiten dan alleen vakdeskundigheid. Onze 

leerlingen worden daarnaast in toenemende 

mate geconfronteerd met psychisch 

belastende  situaties en ontwikkelingen in hun 

nabije omgeving die een sterke weerslag 

hebben op hun functioneren als mens en 

daarmee ook op hun functioneren op school. 

Het personeel zal leerlingen ook hierin op een 

professionele wijze moeten kunnen 

begeleiden. Dat is een belangrijke, maar ook 

ingewikkelde en soms belastende opdracht. 

Professionaliteit hierin  betekent ook 

verwachtingenmanagement ten opzichte van 

ouders en begrenzing van de begeleidingstaak 

alsmede het tijdig inschakelen van 

gespecialiseerde deskundigheid binnen en 

buiten school.  

Onderwijsondersteunend personeel 

Ondersteuners van het onderwijs zijn cruciaal 

voor de kwaliteit van het onderwijs en de 

kwaliteit van de school als geheel. Van 

onderwijsondersteunend personeel op het 

Gymnasium Celeanum wordt veel verwacht 

omdat er, gezien de omvang van de school, in 

een klein team gewerkt wordt. Dit betekent dat 

er sprake is van een diversiteit aan 

werkzaamheden bij dezelfde persoon. Dit 

vraagt om flexibiliteit, creativiteit en 

teamspirit. De komende planperiode zal het 

OOP in toenemende mate betrokken worden 

bij de leerlingenbegeleiding.  

Professionalisering 

De schoolleiding is actief ten aanzien van de 

ontwikkeling van docenten en ondersteunend 

personeel.  Dit komt tot uiting in een 

scholingsplan gebaseerd op de doelen die de 

school zich stelt op het gebied van onderwijs en 

begeleiding en de daarbij passende 

ondersteuning (7). Deskundigheids-

bevordering is een belangrijk onderdeel van de 

gesprekken in het kader van de gesprekscyclus 

tussen schoolleiding en personeel. Alle leraren 

volgen jaarlijks nascholing op vakinhoudelijk 

gebied (onder meer gericht op 

wetenschappelijke ontwikkelingen) en op het 

gebied van pedagogische en didactische 

ontwikkelingen. Er is ruimte (qua tijd en geld) 

om deze scholing te volgen. Een deel van de 

professionalisering wordt binnen de school 

georganiseerd. Het leren van elkaar door 

middel van intervisie en onderling lesbezoek 

wordt de komende periode gestructureerd 

opgepakt.  Hierbij  zal de school de 

mogelijkheden van Lesson Study  gaan 

inzetten. De schoolopleider gaat zich op dit 

terrein professionaliseren.   

De professionalisering in SHZG verband 

verdient een aparte vermelding. In landelijk 

gymnasiaal verband wordt zowel door de 

schoolleiding als door docenten 

geprofessionaliseerd op het terrein van 

onderwijsontwikkeling, leiderschap en 

leerlingenbegeleiding vanuit waarderend 

perspectief. 

Ook het onderwijsondersteunend personeel 

volgt jaarlijks bij- en nascholing. Er wordt 

jaarlijks 10% van de loonsom binnen de 

begroting gereserveerd voor deskundigheids-

bevordering en € 600,- per persoon 

(gerelateerd aan de werktijdfactor) aan 

materiële kosten. 
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Opleiden binnen de school 

Opleiden binnen de school wordt als een 

belangrijke taak van de school gezien. De 

school biedt mogelijkheden aan leraren- in - 

opleiding (LIO’s) en minoren om hier stage  te 

lopen. Hierbij hebben LIO’s met een (bijna) 

afgeronde vakinhoudelijke  master van de 

universiteit de voorkeur. De school is 

aangesloten bij het project Trainees in 

Onderwijs, de doorstart van eerdere 

vergelijkbare traineeprogramma’s. Alle LIO’s, 

minoren en trainees worden vanuit de sectie 

begeleid door een vakcoach die daarvoor 

gefaciliteerd wordt met tijd. Daarnaast worden 

zij door de schoolopleider in algemene 

didactiek en pedagogiek begeleid.  

 

Ook andere beginnende docenten kunnen op 

een goede begeleiding door de schoolopleider 

rekenen.  De komende periode wordt de 

begeleiding door de schoolopleider verder 

geprofessionaliseerd en zal deze begeleiding 

zich ook gaan richten op docenten die al 

langere tijd aan de school verbonden zijn. De 

school biedt mogelijkheden tot overleg, 

intervisie, video- interactie, onderling 

lesbezoek en coaching en faciliteert dit. 

Uitgangspunt bij opleiden binnen de school is 

dat er een strikte scheiding bestaat tussen 

begeleiding en beoordeling. De beoordeling 

van personeel in tijdelijke dienst  vindt plaats 

door de schoolleiding middels lesbezoeken en 

gesprekken. De beoordelingsprocedure is 

helder beschreven. Personeelsleden worden in 

het eerste jaar van aanstelling beoordeeld en 

dan zo mogelijk in een dienstverband voor 

onbepaalde tijd benoemd (8).  

Gesprekscyclus 

De formele gesprekscyclus van 3 jaar met een 

startgesprek, een functioneringsgesprek en 

een beoordelingsgesprek wordt in de komende 

periode op een andere wijze ingericht. Leraren 

hebben aangegeven prijs te stellen op  

gesprekken waarin vooral de persoonlijke 

ontwikkeling en de daarbij behorende 

professionalisering een onderdeel vormt. Het 

Gymnasium Celeanum gaat een cyclus vorm 

geven vanuit het waarderend perspectief 

waarbij elk jaar een ontwikkelgesprek wordt 

gevoerd met een volledig lesbezoek om het 

jaar. Het ontwikkelgesprek houdt het 

tweezijdige karakter van de 

functioneringsgesprekken . Het gaat 

nadrukkelijk om de ontwikkeling van de docent 

maar ook om de belemmeringen die hij 

eventueel daarbij binnen de organisatie 

ondervindt en de samenwerking die hij ervaart 

met zijn collega’s en de schoolleiding. 

Docenten die vaker lesbezoek wensen, 

stemmen dit af met de schoolleiding. Tijdens 

de lesbezoeken wordt door de schoolleiding 

een gevalideerde kijkwijzer gebruikt. Het 

formele functioneringsgesprek en 

beoordelingsgesprek vervallen hiermee. Elke 

leraar kiest zelf een manier om met zijn 

leerlingen zijn functioneren te bespreken en 

neemt zelf een gevalideerde leerlingen 

enquête af die eveneens input is voor het 

gesprek met de schoolleiding. De jaarlijkse 

enquête vanuit Kwaliteitsscholen is afgeschaft 

omdat het ondanks aanpassing in de vragen 

niet leidde tot aanvaardbare uitkomsten onder 
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het personeel. Vooral het ranking aspect leidde 

tot gevoelens van onveiligheid.  Voor het OOP 

zal een overeenkomende cyclus worden 

ingericht. 

Personeelsleden met functioneringsproblemen 

worden in een afwijkende cyclus begeleid, 

waarbij duidelijke normen worden gesteld. Er 

worden zeer frequent gesprekken gevoerd en 

lesbezoeken afgelegd door de schoolleiding en 

er worden verbeterafspraken gemaakt. 

Eventueel wordt de HR afdeling van OOZ hierbij 

betrokken.  

Ontwikkelingsgericht 

Uitgangspunt van het personeelsbeleid van het 

Gymnasium Celeanum is het 

ontwikkelperspectief van het individuele 

personeelslid. Dit betekent dat er maatwerk 

geleverd wordt. Leeftijd gerelateerd 

personeelsbeleid is daarvan een onderdeel. 

Leraren  en andere personeelsleden worden 

zoveel als mogelijk is op hun talent ingezet en 

de gesprekken worden gevoerd vanuit het 

waarderend perspectief. Net als bij leerlingen 

gaan we hierbij uit van de mogelijkheden van 

de persoon in kwestie en niet van zijn 

beperkingen, zonder af te doen aan de 

algemene eis dat er sprake moet zijn van goed 

functioneren in de functie waarin iemand is 

benoemd. 

Maatwerk houdt ook in dat rekening gehouden 

wordt met de belasting van personeel in relatie 

tot de belastbaarheid. Personeelsleden kunnen 

tijdelijk minder worden ingezet om uitval te 

voorkomen. Ook wordt op individuele basis 

gekeken naar diverse verlofconstructies 

eventueel in combinatie met deeltijdpensioen. 

Door een actief personeelsbeleid gericht op 

voorkomen van uitval is het 

verzuimpercentage als gevolg van ziekte het 

afgelopen jaar gedaald tot onder de 3%. Bij 

verzuim worden zeer regelmatig gesprekken 

gevoerd met een lid van de schoolleiding om 

tot een spoedige re-integratie en/of 

aanpassing van werkzaamheden te komen. 

Functiedifferentiatie en taakbeleid 

De school heeft met de uitvoering van het 

entreerecht ruimschoots voldaan aan de 

doelen geformuleerd in het kader van de 

functiemix. Hierdoor en door de doorgemaakte 

krimp van het leerlingenaantal zal de komende 

jaren slechts mondjesmaat ruimte zijn voor 

inschaling in de hogere functieschalen. 

Hiervoor zal dan een aparte procedure worden 

opgestart, waarbij de PMR zal worden 

betrokken. 

 

De afgelopen planperiode is  in samenspraak 

met het personeel het taakbeleid van het 

Gymnasium Celeanum herzien. Alle 

onderdelen van het beleid zijn voorzien van 

definities en het huidige beleid is bevestigd. 

Binnen dit taakbeleid staat niemand meer dan 

750 klokuren voor de klas zodat er binnen het 

taakbeleid ontwikkeltijd voor het personeel 

aanwezig is. De takenlijst wordt jaarlijks aan de 

PMR aangeboden. 

Naar verwachting zal de komende jaren als 

gevolg van stabilisatie van  het leerlingenaantal 

ook het personeelsbestand stabiliseren.  

Samenstelling schoolleiding 

De schoolleiding bestaat voor het merendeel 

uit vrouwen, zodat ruimschoots aan art.32d 

wordt voldaan. 
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In dit hoofdstuk wordt het beleid met betrekking tot de bewaking en de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs beschreven. Het gaat hierbij om de wijze waarop het bevoegd gezag 

(de schoolleiding) bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, de wijze waarop het bevoegd 

gezag (de schoolleiding) vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn 

en de maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 

onderhoudt.  

De kwaliteit van het onderwijs van het Gymnasium Celeanum is te onderscheiden in de smalle 

kwaliteit zoals die jarenlang door de Inspectie van Onderwijs is beoordeeld en de kwaliteit 

zoals de school deze zelf definieert. Deze kwaliteit behelst de volle breedte van de 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs: de kwalificatie, de socialisatie en 

persoonsvorming van de leerlingen. 

Opbrengsten 

Het Gymnasium Celeanum scoort op alle 

opbrengsten-indicatoren voldoende of goed. 

Het rendement van onder- en bovenbouw is 

voldoende, de eindexamenresultaten zijn 

bovengemiddeld en de cijfers behaald op het 

Centraal Examen (CE) zelfs zeer goed. De 

school hecht groot belang aan de wijze waarop 

het de leerlingen kwalificeert en vindt goede 

opbrengsten belangrijk. De kwaliteit van de 

opbrengsten is bovendien duurzaam.  

Uitzondering op bovenstaande is de 

doorstroomsnelheid in de onderbouw. Binnen 

het Celeanum doubleren meer leerlingen in de 

onderbouw dan de norm hiervoor. Doubleren  

 

in klas 1 geeft op basis van eigen onderzoek 

een slechte prognose om het diploma te halen 

en wordt in principe vermeden, eventueel met 

inzet van het bindend studieadvies. Daarna 

kiest de school bewust voor een beleid waarbij 

leerlingen er soms een jaartje langer over 

mogen doen in plaats van af te stromen naar 

een lager onderwijsniveau. Een gymnasium 

trekt bovengemiddeld jonge leerlingen die in 

het basisonderwijs een of meerdere klassen 

hebben overgeslagen. Deze (veelal 

hoogbegaafde) leerlingen hebben nog niet de 

vaardigheden om hen succesvol te laten zijn in 

de bovenbouw van de school, maar hebben 

wel de cognitieve mogelijkheden  op het 
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behalen van een gymnasium diploma. Voor 

elke leerling wordt zorgvuldig bekeken wat het 

beste is. 

Het Gymnasium Celeanum zet verschillende 

instrumenten in om de kwaliteit van de 

opbrengsten te bewaken.  

Instrumenten 

Allereerst wordt een zorgvuldige 

toelatingsprocedure gehanteerd door een 

toelatingscommissie (9). Deze screent alle 

aanmeldingsformulieren op advisering, 

gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en 

gegevens rond een eventuele speciale 

ondersteuningsbehoefte en/of hoog-

begaafdheid, disharmonisch profiel etc. 

 
Naar gelang de uitkomsten wordt contact 

opgenomen met de basisschool(leerkracht) en 

vindt ‘warme overdracht’ plaats. Als er reden 

toe is, worden ouders en leerling uitgenodigd 

voor een intakegesprek om goed zicht te 

krijgen op de leerling en de wederzijdse 

verwachtingen te bespreken. De school krijgt 

de toekomstige leerling op deze wijze goed in 

beeld en zet vanaf de start eventueel extra 

begeleiding in, die kan bestaan uit personeel 

van de school en/of externe deskundigen. De 

komende periode zal sterker dan voorheen 

gestuurd worden op het compleet aanleveren 

van relevante gegevens (rapporten) door 

ouders en basisscholen. Ook de 

inspanningsverplichtingen van ouders zullen 

sterker dan nu het geval is onderwerp vormen 

van gesprek. 

Vervolgens worden de resultaten van de 

leerlingen tijdens de schoolcarrière  zorgvuldig 

gevolgd. Drie keer per jaar worden deze 

resultaten uitgebreid besproken met de 

vakdocenten van de leerlingen en worden – zo 

nodig – actieplannen opgesteld om tot 

verbetering te komen. Per periode worden de 

resultaten van alle leerlingen met de tutoren 

besproken. De tutoren houden regelmatig 

contact met de ouders en rapporteren 

daarover aan de conrector en eventueel de 

zorgcoördinator. Leerlingen die problemen 

ondervinden hebben de mogelijkheid gebruik 

te maken van een uitgebreid 

ondersteuningsaanbod dat zowel ingrijpt op 

leerachterstanden, leerproblemen als sociaal-

emotionele problematiek (10). 

In leerjaar 5 en 6 wordt zo nodig extra op 

school gewerkt aan opdrachten, die thuis niet 

voldoende zijn afgemaakt. In leerjaar 6 vinden 

examentrainingen en proefexamens plaats om 

de leerlingen optimaal op het CE voor te 

bereiden. 

De school is georganiseerd op basis van secties. 

Elke sectie werkt volgens een vakwerkplan dat 

jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt 

bijgesteld. De sectie voert jaarlijks een gesprek 

met de conrector. De sectie overlegt 

regelmatig onderling over het te verzorgen 

onderwijs inclusief de toetsing. Voor dit 

overleg stelt de school momenten in het 

rooster beschikbaar.  

De opbrengsten van de leerlingen worden niet 

alleen op leerlingenniveau gevolgd, maar ook 

op leerjaarniveau, vakniveau en docentniveau. 

Dit geldt voor alle leerjaren van de school. De 

conrectoren zijn verantwoordelijk voor de 

monitoring van de opbrengsten in hun 

specifieke leerjaren. Op basis van deze 

monitoring bespreken zij de opbrengsten met 

secties en – indien nodig- met individuele 

docenten. Het Centraal Examen wordt met de 

sectie geëvalueerd door de conrector en zo 

nodig wordt een verbeterplan ingezet. 



24 

 

In de maand januari wordt een tussenmeting 

gedaan door de schoolleiding op de 

opbrengsten van de gehele school. De 

schoolleiding  heeft voor het rendement 

doelen geformuleerd om de afstroom naar 

andere leerwegen buiten de school en het 

doubleren te verminderen. 

Onderwijstijd

Zowel de geplande als de gerealiseerde 

onderwijstijd worden systematisch 

bijgehouden vanuit de jaaragenda, het 

leerlingenrooster en het verzuim als gevolg van 

ziekte en verlof. De school voldoet aan de 

huidige wetgeving rond de onderwijstijd. 

Kwaliteitszorg

De schoolleiding wordt in de kwaliteitszorg 

ondersteund door een speciale,  

gekwalificeerde kwaliteitszorgmedewerker. 

Deze docent is gefaciliteerd met taakuren om 

diverse enquêtes (11) uit te zetten naar 

leerlingen, ouders en personeel, rapportages 

uit de leerlingenadministratie te halen, deze te 

bespreken met de conrectoren en kwantitatief 

onderzoek te doen naar 

kwaliteitszorgvraagstukken die leven. De 

uitkomsten van deze onderzoeken en de 

resultaten van de school worden regelmatig 

door haar gepresenteerd tijdens studiedagen 

en aldaar ook besproken. Op basis ervan 

vinden zo nodig beleidsaanpassingen plaats. 

De kwaliteitszorgmedewerker verzorgt samen 

met de rector de rapportages richting de 

Inspectie van Onderwijs en de vulling en 

toelichting op de gepresenteerde cijfers in 

Vensters VO (voorheen Vensters voor 

Verantwoording).   

Klankbordgroepen ouders en leerlingen 

De door de school ingerichte 

klankbordgroepen van respectievelijk ouders 

en leerlingen (per leerjaar) worden gebruikt 

om feedback te krijgen op de brede kwaliteit 

van het onderwijs op het Gymnasium 

Celeanum. Hier kunnen ook uitkomsten van de 

jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken een 

verdieping krijgen. De klankbordgroepen 

komen per periode eenmaal bij elkaar. 

Cyclisch werken 

De school werkt volgens de PDCA cyclus 

waarbij vooral de evaluaties nog meer 

aandacht verdienen de komende periode. Om 

de brede onderwijskwaliteit te monitoren 

wordt  gewerkt met (tussen) evaluaties. Nieuw 

ingezette ontwikkelingen worden tussentijds 

geëvalueerd en vervolgens zo nodig aangepast.  

 

Kwaliteit van de lessen 

De kwaliteit van de lessen is het fundament  

van onze opleiding. Deze kwaliteit wordt 

geëvalueerd door de schoolleiding die 

lesbezoeken aflegt. Tijdens het lesbezoek 

wordt geobserveerd met de kijkwijzer (ICALT) 

ontwikkeld door de RUG. Elke leraar heeft 

recht op minimaal een lesbezoek per 2 

schooljaren.  Leraren zijn zelf verantwoordelijk 

voor het afnemen van een gevalideerde 

enquête onder minimaal 1 lesgroep per jaar. 

De leraar analyseert zelf de uitkomsten van de 

enquête en bespreekt die met de 

klas/lesgroep. Hij is in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor de leskwaliteit. 

Lesbezoek en enquête uitkomsten zijn 

onderdeel van de gesprekken met de 

schoolleiding. De komende planperiode gaat 

Lesson Study ingezet worden om in 

gezamenlijkheid te werken aan de leskwaliteit. 

Een aanstelling van een nieuwe leraar vindt 

aanvankelijk in principe in tijdelijk 

dienstverband plaats; pas na een zorgvuldige 

beoordelingsprocedure, onder andere 

bestaande uit drie lesbezoeken, kan worden 
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overgegaan tot een dienstverband voor 

onbepaalde tijd. Ook het onderwijs-

ondersteunend personeel wordt eerst tijdelijk 

aangesteld en pas na een beoordeling door de 

schoolleiding eventueel vast in dienst 

genomen. 

Bekwaamheden leraren 

Deskundigheidsbevordering en onderhoud van 

de bekwaamheden van de leraren vormen 

onderdeel van zowel de gesprekken binnen de 

sectie als de gesprekken tussen leraar en een 

lid van de schoolleiding. In een persoonlijk 

ontwikkelingsplan worden afspraken voor de 

langere termijn gemaakt. De school neemt in 

principe geen onderbevoegde of onbevoegde 

docenten aan zonder stricte afspraken over het 

behalen van de bevoegdheid en de termijn 

hiervoor. De school kent jaarlijks een aantal 

studiedagen waarin de speerpunten van de 

school aan de orde komen, waar leraren elkaar 

ook infomeren, kennis uitwisselen en 

trainingen verzorgen. Onderlinge intervisie 

versterkt daarnaast de kwaliteitscultuur van de 

school. De school kent een jaarlijks 

terugkerende themamiddag rond Passend 

Onderwijs. Rond leerlingenbegeleiding worden 

eveneens jaarlijks binnen school trainingen 

verzorgd.  

Intervisie (met onderlinge lesbezoeken) als 

kwaliteitsinstrument wordt de komende 

planperiode systematisch opgepakt. Alle 

docenten gaan hier gefaseerd aan deelnemen.  

 

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium 

Het Gymnasium Celeanum neemt deel aan de 

jaarlijkse enquête onder verantwoordelijkheid 

van de SHZG.  Deze enquête biedt een 

overzicht van gegevens van alle zelfstandige 

gymnasia in Nederland en vormt daarmee een 

goede benchmark voor de school op allerlei 

terreinen. De door de school gehanteerde 

cum-laude en summa cum-laude regeling is in 

gymnasiaal verband ontwikkeld. Het 

testimonium is een instrument om tot 

uitdrukking te brengen dat de school zijn 

kwaliteit anders wil uitdrukken dan uitsluitend 

via opbrengsten. Op het testimonium staat een 

selecte lijst van activiteiten/projecten die voor 

opname in aanmerking komen. Ook het 

honoursprogramma in de bovenbouw is 

gezamenlijk ontwikkeld, inclusief de 

standaarden waaraan het programma moet 

voldoen en de beoordeling daarvan. 

De SHZG is een aantal jaren geleden gestart 

met een traject van collegiale visitatie- het 

collegiaal waarderend onderzoek -  met als 

doel om van en met elkaar te leren en te 

ontwikkelen. De visitatie werkt vanuit het 

waarderend perspectief en op basis van een 

zelfevaluatie door de school. In samenspraak 

met schoolleiding, leerlingen, ouders en 

personeel wordt bepaald welke onderwerpen 

daarbij aan de orde  moeten komen. Het 

Gymnasium Celeanum werd in 2016 bezocht 

(12) Het Gymnasium Celeanum neemt via de 

schoolleiding ook zitting  in de 

visitatiecommissie die een aantal andere 

gymnasia bezoekt. 
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Sinds 2012 is hard gewerkt om de financiën van de school meer inzichtelijk te maken en een 

meerjarenperspectief aan de begroting en realisatie toe te voegen. Dit proces is in nauwe 

samenwerking met OOZ uitgevoerd. Het Gymnasium Celeanum is op financieel gebied ‘in 

control’. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld met een perspectief op de jaren die op het 

begrotingsjaar volgen. De begroting en de periodieke realisatie wordt op hoofdlijnen sinds 

2012 gepresenteerd aan het voltallige personeel. 

Risico’s 

Gewezen moet worden op een aantal risico’s 

voor de komende jaren.  

- Allereerst is sprake  van een verevening in het 

kader van Passend Onderwijs. Voor Zwolle en 

omgeving betekent deze verevening een 

bezuiniging. Tegelijkertijd ziet de school een 

toename in de omvang en complexiteit van 

de problematiek van leerlingen die invloed 

uitoefenen op het leerproces. Uiteindelijk  

kan dit betekenen dat de school een 

bezuiniging moet uitvoeren op de extra 

zorginzet voor leerlingen,  dan wel ouders zal 

moeten vragen meer aan de zorg bij te gaan 

dragen.  

- Een tweede risico is het dalend 

leerlingenaantal als gevolg van krimp in de 

regio en toenemende concurrentie. De 

dalende trend in de aanmelding is weliswaar 

gestopt, maar de komende jaren zal het 

effect ervan doorwerken in de andere 

leerjaren. Dit levert elk jaar een taakstellende 

bezuiniging op in de personele kosten. Deze 

frictie is lastig op te vangen via het natuurlijk 

verloop, omdat de school relatief klein is en 

de leraren veelal maar voor een vak bevoegd 

zijn.  Binnen de begroting van de school is het 

budget beschikbaar voor PR dan ook vanaf 

2014 verhoogd om extra activiteiten op dit 

vlak mogelijk te maken. De komende jaren zal 

dit budget zeker niet dalen. 

 

- Het entreerecht overeengekomen in de CAO 

van 2014 is volgens een procedure 

ontwikkeld met het personeel uitgevoerd. 

Omdat het merendeel van de leraren een 

eerstegraads-bevoegdheid bezit en zowel 

lesgeeft in onder- als bovenbouw,  kwamen 

velen in aanmerking. Een deel van de 

kandidaten heeft afgezien van het recht op 

entree. Desalniettemin  ontstond er door het 

entreerecht een situatie met hogere 

loonkosten dan gedekt door de rijks 

bekostiging. Dit betekent dat de 

carrièreperspectieven qua salariëring binnen 
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het Celeanum de komende jaren minimaal 

zullen zijn. 

Gebouwen

Het Gymnasium Celeanum beschikt over twee 

goed onderhouden en goed geoutilleerde 

gebouwen. De kosten van het  gebouw aan de 

Westerlaan zijn onevenredig hoog. Dit hangt 

samen met de status van monument van het 

gebouw, de afstand tot het gebouw aan de 

Zoom waardoor er gependeld moet worden 

door het personeel en de financiering van het 

medegebruik door anderen. De school is 

daarover in gesprek met het bestuur. 

ICT 

Het netwerk en de docentenwerkplekken van 

de school worden extern beheerd. De school is 

hierover uitermate ontevreden en is hierover 

in gesprek met het bestuur. Deze situatie levert 

imagoschade op voor de gehele organisatie.  In 

de begroting is de afschrijvingslast vergroot om 

investeringsruimte voor ICT te creëren.  De 

school hanteert hiervoor het principe van 

‘Bring Your Own Device’(BYOD); de ICT- 

infrastructuur moet op zo’n manier worden 

ingericht dat elke medewerker en elke leerling 

met zijn eigen laptop/smartphone/ tablet kan 

werken op het schoolnetwerk. De komende 

planperiode zal gebruikt worden om alle 

medewerkers van een passende laptop te 

voorzien. Daarnaast zal voortdurend verder 

geïnvesteerd worden in smartboards, 

randapparatuur en software, waaronder de 

digitale leeromgeving. De digitalisering van de 

leermiddelen verloopt voor het vwo trager dan 

verwacht. Leraren gebruiken in toenemende 

mate digitaal materiaal, maar veelal  naast het 

leerboek. Secties bepalen de lesmethode 

waarmee gewerkt wordt. De schoolleiding 

stimuleert de komende jaren een verder 

toepassing/gebruik van ICT tijdens de lessen en 

een verdere automatisering van de 

bedrijfsprocessen op het Gymnasium 

Celeanum.  

Stichting Voorzieningenfonds 

Het Gymnasium Celeanum kent een Stichting 

Voorzieningenfonds waarin de ouderbijdragen 

worden beheerd. De Stichting wordt 

geadministreerd vanuit de school en 

gecontroleerd door een accountant. Uit het 

voorzieningenfonds worden activiteiten voor 

leerlingen betaald waarvoor geen dekking is 

vanuit de rijksbekostiging. De oudervereniging 

beheert de vrijwillige ouderbijdrage en draagt 

daarmee bij aan de bekostiging van extra 

activiteiten van de school, de aanschaf van 

extra materialen etc. Zonder deze bijdragen 

zouden veel activiteiten van de school niet 

meer georganiseerd kunnen worden. 
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1.  Onder deze vaardigheden worden gerekend: je oriënteren op een taak, doelen stellen, 

plannen, jezelf monitoren, het resultaat evalueren en reflecteren op het eigen handelen. 

Marcel Veenman (Instituut voor Metacognitie) heeft op het gebied van metacognitie veel 

onderzoek verricht. 

2.  Ondersteuningsplan Gymnasium Celeanum 2019-2022 

3.  Ondersteuningsprofiel Gymnasium Celeanum 2019 

4.  Gymnasium Celeanum Ondersteuningskaart. Waar of bij wie kan ik terecht als ik een steuntje 

in de rug nodig heb? Schooljaar 2018-2019 

5.  Dit is kwantitatief onderzocht door Enteke Assink en Frederieke van Perlo 

6.  Beleidsnotitie Vertrouwenspersonen Gymnasium Celeanum, 2014 

7.  Gymnasium Celeanum Scholingsplan. Dit plan wordt als vervolg op het Schoolplan 

gepresenteerd. 

8.  Begeleiden en beoordelen op het Gymnasium Celeanum 

9.  Toelatingsprocedure Gymnasium Celeanum 2012 

10.  Zie noot 4 

11.  Het Gymnasium Celeanum neemt jaarlijks de volgende tevredenheidsonderzoeken af:  

leerjaar 1, leerjaar 3, leerjaar 6, ouders leerjaar 1 en leerjaar 3. Eens per 4 jaar wordt het 

personeel bevraagd via de Enquête psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (Arboscan –VO)  

12. Rapport van het Collegiaal Waarderend Onderzoek naar het Gymnasium Celeanum, 2016 

 


