
Ouders en vierdeklassers in de 

Tweede Fase

12 september 2019



Programma
19.45 uur ‘Internationalisering’ door dhr Scheperboer

19.55 uur ‘Keuzebegeleiding in de bovenbouw’ door dhr Scheperboer.

20.05 uur ‘Ouders en vierdeklassers in de Tweede Fase’ 

door dhr Vogel.

20.25 uur ‘Maatschappelijke stage’ door dhr Verwer

20.40 uur Pauze

21.00 uur Kennismaking met de tutor:

4A mw. Lelifeld lokaal 1
4B dhr. Schroten lokaal 6
4C mw. Kuik lokaal 3
4D dhr. Jager lokaal 7

21.30 uur (uiterlijk) Einde



Internationalisering



Belang internationalisering

 Toenemende Europese integratie en 
globalisering → steeds meer jongeren zullen 
in het buitenland studeren of werken

 Respecteren en waarderen van de 
verschillende (Europese) culturen

 Attractief maken van het onderwijs → 
internationale projecten wijken af van het 
“alledaagse” onderwijs

 Profilering van de school



Activiteiten klas 4 (1)

 Uitwisselingen met Düsseldorf en Flône

 Uitwisselingen zijn gekoppeld aan de vakken Duits en 
Frans maar ook andere leerlingen kunnen inschrijven

 Kortdurende projecten : 2 x 4 dagen

 Doel: kennismaken met buitenlandse school, cultuur en 
leeftijdsgenoten + leren van de taal 

 Data bezoeken Flône en Düsseldorf nog niet definitief: 

 13 t/m 16 November 2019 naar Flône, voorjaar in Zwolle

 Datum bezoek aan Düsseldorf nog niet bekend (meestal 
begin december naar Düsseldorf en voorjaar in Zwolle)



Activiteiten klas 4 (2)
 Groep: circa 10-12 leerlingen begeleid door 

1 docent
 Reis per trein
 Flône ook taal-uitwisseling; Düsseldorf alles in

het Duits
 Programma: 1 dag op school met presentaties 

hun stad, land en school). Ook sport, 
spreekvaardigheid in Nederlandse/Franse/Duitse 
les. Daarnaast ook excursies. Daarbij ligt de 
nadruk op sociale activiteiten en culturele 
uitwisseling.



Foto impressie Düsseldorf en Flône

http://www.rueckert-gymnasium.de/HOME.1.0.html


Foto impressie Düsseldorf en Flône

http://www.rueckert-gymnasium.de/HOME.1.0.html


Activiteiten in klas 5

 Deelname aan het International Youth Science
Congress INVESTIGA I + D+ i. Bedoeld voor 
beperkt aantal excellente bèta-leerlingen.

 Internationaal project in november in Zwolle 
met deelnemers uit verschillende landen. Dit 
schooljaar Polen, Roemenië en Italië.

 Bezoeken aan buitenlandse partners

 Wellicht volgend jaar nog uitbreiding van 
aantal landen



China reis

 Reis voor leerlingen uit klas 3, 4 en 5

 Gekoppeld aan het vak Chinees

 Bezoek aan internationale school Yihai High 
School in Beijing

 Volgende bezoek gepland in april 2021

 Tegenbezoek juli/augustus 2021



Financiering
 Eigen bijdragen ( 175 – 350 euro)

Chinareis is duurder

 Betalingen lopen vanaf dit jaar via WIS-collect. 
U hoeft dus nooit zelf geld over te maken, 
maar krijgt vanzelf een betaallink toegestuurd

 Alle vragen kunnen vanaf dit jaar gestuurd 
worden naar eassink@celeanum.nl of 
rbouwhuis@celeanum.nl

mailto:eassink@celeanum.nl
mailto:rbouwhuis@celeanum.nl


Keuzebegeleiding bovenbouw

Doel : verantwoord kiezen 

voor een vervolgopleiding



Keuzetraject

• Oriënteren (klas 4 en 5)

• Verkennen (klas 4 en 5)

• Verdiepen (klas 5 en 6)

• Knoop doorhakken (klas 6)



Keuze bepalen

• Door school georganiseerde 
activiteiten

• Opleidingen bezoeken
• Gesprekken met decaan
• Informatie

–Brochures
–Keuzegids Hoger Onderwijs
– Internet (www.studiekeuze123.nl)



De online gids voor keuzes binnen het vmbo/mavo en loopbaanoriëntatie 

Informatieavond voor ouders



Het lesmateriaal

• De site    

http://studiekeuze.qompas.nl

• EntryCard

Geeft toegang tot het online gedeelte: tests, 

opdrachten en het persoonlijk loopbaandossier.

• Werkboek

Bevat stappenplan (online)

en extra opdrachten

(klassikaal op school)

http://studiekeuze.qompas.nl/


Zoeken

De  leerling kan, aan de hand van diverse criteria, zoeken naar passende



Studies

• Het onderdeel studies  bevat uitgebreide informatie over:

• Alle studierichtingen (Met een overzicht, waar je het 

kunt studeren, toelating, na de studie en open dagen)

• De bijbehorende studies

• Favoriete studies kunnen worden opgeslagen in de 

bewaarmap



Open dagen

 Een handig overzicht van 
voorlichtingsactiviteiten.

 De leerling kan activiteiten zoeken en 
voorbereiden 

• Na afloop kan een verslag van de open dag

worden gemaakt aan de hand van een 
formulier





Test jezelf

• Persoonlijkheidstest

• Competentietest (360-graden-feedback)

Anderen kunnen ook uitgenodigd 
worden de competentietest te maken. 

• Interessetest

• Beroepentest



Onderwijsinstellingen

• In het onderdeel onderwijsinstellingen                           
staan alle onderwijsinstellingen voor hoger 
onderwijs.

 De leerling kan favoriete 
onderwijsinstellingen opslaan in de  
bewaarmap 



Beroepen

Het onderdeel beroepen bevat informatie over:

• Beroepssectoren

• Bijbehorende 

beroepen

Favoriete beroepen

kan de leerling 

opslaan in de 

bewaarmap 



Opbouw van het programma

• De leerling volgt een persoonlijk stappenplan 
dat is samengesteld door de decaan en maakt 
daarin een aantal opdrachten. 

• Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden.

• Aan de hand van de opdrachten bouwen de 
leerlingen een persoonlijk loopbaandossier 
op.



Het loopbaandossier
• Welke opleiding past het beste bij de 

interesse, capaciteiten en voorkeur
van de leerling?

• Het loopbaandossier vormt de basis voor het
eindgesprek met de leerling:

- Testresultaten
- Favorieten (bewaarmap bevat onder 

andere studies, open dagen en 
onderwijsinstellingen)

- Verslagen van open dagen



Klas 4
• Methode Qompas

• Voorlichtingsmiddag universiteiten     
(vrijdagmiddag 31 januari 2020, Thorbecke 
SG)

• Beroepenavond - facultatief

(donderdagavond 26 februari 2020,

Van der Capellen SG)

• Bezoek opleidingen op eigen 
gelegenheid – Gele kaart vanaf januari 
2019



Klas 5

• Methode Qompas

• Bezoek opleidingen op eigen 

gelegenheid

• Informatiemarkt (verplicht)

• Beroepenavond (verplicht)



Klas 6
• Methode Qompas

• Op eigen gelegenheid opleidingen 
bezoeken

• Individueel gesprek decaan 
(september /oktober)

• Informatie markt

• Bepalen keuze 

• Aanmelden



Klas 6 – fixus studies

• Universiteiten en hogescholen selecteren zelf 
op basis van minimaal 2 criteria:

• Eén criterium zal gebaseerd zijn op de 
behaalde cijfers

• Mogelijke andere criteria: motivatie, 
houding, interesse, activiteiten e.d. 
Dossieropbouw vergroot de selectiekansen!!



Ouders en vierdeklassers in de 

Tweede Fase

12 september 2019



Willen

Niet 

kunnen
Kunnen

Niet 

willen

Ruimte geven

Uitdagen

Koesteren

Hulp bieden

Extra aandacht

Steunen

Structuur geven

Eisen stellen

Coachen

Begeleiden naar 

ander schooltype



Aandachtspunten

• Tutor is eerste aanspreekpunt

• Op tijd beginnen met de voorbereiding

• Vak laten vallen: altijd eerst langs de 

decaan! Kan niet in periode 1.

• Vak ruilen: alleen mogelijk van WB naar 

WA. Zie hiervoor PTA.

• Heb je vragen: gewoon stellen!



Herkansen

Herkansingsregeling

– 4 herkansingen per jaar

– 1 herkansing per periode

– 4 herkansingsmomenten, ca. 1 ½ week na de 
toetsweek

– Luistertoetsen etc. niet herkansbaar

Bij ziekte in de toetsweek altijd contact opnemen 
met dhr Vogel. 

Het recht op een herkansing vervalt bij ziekte!

Altijd opgeven bij de mediatheek.



Vooruit kijken

• KCV start in periode 3 klas 4

• Ak, Ec, Ges, Fi, Bec, NLT 

schoolexamencijfer

• HPG: gesprekken deze periode



Programma van Toetsing en Afsluiting

Wetboek van de Tweede Fase (4, 5 & 6)

- algemene regels rond toetsing, fraude e.d.

- per vak toetsenoverzicht

- soort toetsen per vak

• theoretische toetsen

• praktische opdrachten

• handelingsdelen

• lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers



Overgangsregeling van klas 4 naar 5

Bevordering, alle voorwaarden:

• Geen eindcijfer < 4;

• Niet > 3 tekorten;

– maximaal 2 onvoldoende eindcijfers in de 

profiel(keuze) vakken. 

• Bij 2 tekorten 1 compensatiepunt; bij 3 tekorten 2 

compensatiepunten

• Bij kernvakken (Ne, En, Wis) maximaal 2 

tekorten. LET OP: Wis is kernvak én profielvak!

• handelingsdelen, LO en MaS voldoende afgerond



En verder:

- Aanvragen kortdurend verlof bij de heer Verwer 

(pedagogisch medewerker) via 

absentie@celeanum.nl

- Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de 

conrector via jvogel@celeanum.nl



Klankbordgroep klas 4

• Meepraten & signaleren

• Per jaarlaag (ouders 4e klassers)

• Drie avonden per jaar: 26/11/19, 10/3/20 

en 26/5/20

• Vrijwilligers voor mediatheek en 

ouderraad



WWW.CELEANUM.NL

• Altijd het laatste nieuws

• Belangrijke data onder Agenda

• Data Klankbordavonden onder Ouders

• Studiewijzers

• Roosters en roosterwijzigingen

• Informatie over Bijles

• Uitgaande post onder Downloads



Communicatie met school

• Sommige klassen hebben appgroep met tutor

• Informatie van school altijd per mail

• Brieven en presentaties etc. op de site

• Ouderavonden staan in de agenda

• Bij vragen per mail: 5 werkdagen reaktietijd

• SMS en App alleen in noodgevallen!



Maatschappelijke Stage

2019 / 2020



MaS op het Celeanum
• Niet landelijk verplicht 
• Bewuste keuze van het Celeanum

• Doel:
• Kennis maken met vrijwilligerswerk
• Kennis maken met organisaties en mensen buiten school
• Ontdekken en verkennen van talenten en interesses
• Ontplooien en zelf actie ondernemen (handelen)

• Verzekering via school
• MaS valt onder aansprakelijkheidsverzekering van OOZ.



Wat is vrijwilligerswerk?

Onbetaald
Vervangt nooit een betaalde baan

Geen klusjes bij familie
Ondersteunen van een maatschappelijke 

organisatie
(vereniging, stichting, andere organisatie)

Geen opleiding
Extra mogelijkheid: maximaal 10 uren 

beroepenorientatie
(eventueel na goedkeuring onder schooltijd)



Inhoud van de stage:

• Totaal 30 klokuren stage

• Mag op 1 stageplek of op meerdere plekken

• Verplicht handelingsdeel in het PTA

• Dient met een voldoende te worden afgesloten

• Uiterlijke inleverdatum: 10 juni 2020 !!



Hoe, waar en wanneer 
kan ik stagelopen?

• Zelf op zoek
– Dicht bij huis (verenigingen, contacten ouders, …)
– Lijst met 101 ideeën
– Diverse vrijwilligersorganisaties in Zwolle eo
– …

• Wanneer kan ik stagelopen
– Avonduren, weekenden, vakanties en roostervrije 

dagen



Traject Maatschappelijke Stage

• Info beschikbaar op website (www.celeanum.nl) 

• Formulieren, informatie en hulp: dhr. M. Verwer

• Individueel voortgangsgesprek na de herfstvakantie

• Vragen naar: mas@celeanum.nl

http://www.celeanum.nl/
mailto:mas@celeanum.nl


Pauze
Kennismaking met de tutor:

4A mw. Lelifeld lokaal 1

4B dhr. Schroten lokaal 6

4C mw. Kuik lokaal 3

4D dhr. Jager lokaal 7

21.30 uur (uiterlijk) Einde


