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informatie 
2019-2020

MEER INFORMATIE
Kom gerust eens langs. Graag vertellen we je persoonlijk wat we hier allemaal 
doen en waarom het leuk is om naar het Celeanum te gaan. 
Noteer daarom de onderstaande data in je agenda en wees van harte welkom! 

OPEN DAG 
ZATERDAG 25 JANUARI 2020
ZOOM 37, 9.30 - 13.30 UUR   WESTERLAAN 40, 10.00 - 14.00 UUR

VOORLICHTING VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 
18 NOVEMBER 2019: 16.00-17.30 UUR EN 19.30-21.00 UUR, ZOOM 37

OPEN LESMIDDAG VOOR GROEP 8 LEERLINGEN 
27 NOVEMBER 2019: 14.30 - 16.00 UUR, ZOOM 37

AANMELDEN: BBROEKMAN@CELEANUM.NL

VOORLICHTINGSAVOND VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 
9 JANUARI 2020: 19.30-21.00 UUR, ZOOM 37

EXTRA INFORMATIEMIDDAG* VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 
12 FEBRUARI 2020: 15.00 UUR, ZOOM 37
*Deze middag is bedoeld voor mensen die alle andere voorlichtings-
bijeenkomsten gemist hebben of nog extra informatie willen.

HOOFDGEBOUW
Zoom 37, 8032 EM Zwolle 

LOCATIE ONDERBOUW
Westerlaan 40, 8011 CC Zwolle 

TELEFOON
(038) 45 52 820 

E-MAIL
administratie@celeanum.nl 

CONTACTPERSOON
Conrector en contactpersoon klas 1 en 2
mw. drs. B. (Brenda) Broekman-Gerritsen
bbroekman@celeanum.nl 

www.facebook.com/celeanum
www.celeanum.nl
www.twitter.com/@celeanum
www.instagram.com/gymnasium_celeanum

OP DE FIETS OF MET DE BUS
Wanneer je bij ons op school komt, kijken we bij de indeling van de 
klassen van welke school je komt en in welke plaats je woont. We delen
leerlingen uit dezelfde woonplaats zoveel mogelijk bij elkaar in, zodat
ze samen kunnen reizen. Dat is wel zo gezellig. En veilig. 
Reis je met het openbaar vervoer en sluiten de lestijden niet aan op je 
trein of bus, dan krijg je een speciale pas. Met deze pas mag je iets te 
laat in de les komen of mag je iets eerder weg.
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AANMELDEN
Om je aan te kunnen melden voor onze
school is het advies van de meester of
juf van groep 8 het belangrijkst.

OP STAP
In elk leerjaar zijn er één of meerdere excursies. Het begint met een brug-
klaskamp. Later ga je kennismaken met de Romeinen in Nijmegen en
Xanten. Er is een reis naar Berlijn en met Frans ga je naar Parijs. Je doet
natuurkundeproefjes in Walibi. Je gaat naar het Paleis op de Dam en naar
het Science Centre Nemo in Amsterdam. En zo is er nog veel meer. 

LESTIJDEN EN TUSSENUREN
De school begint om 8.45 uur en uiterlijk ben je om 15.45 uur vrij. In
de onderbouw zijn er geen tussenuren, tenzij er bijvoorbeeld lesuitval is
door ziekte. Als dat zo is, zorgt onze roostermaker er meestal voor, dat je
geen tussenuren hebt, maar óf eerder vrij bent, óf later mag beginnen.
Op donderdagmiddag eindigen alle lessen om 14.00 uur. De rest van de
middag is bedoeld voor extra leerlingactiviteiten, zoals repetities voor de
musical, excursies of andere zaken.

ROME EN GRIEKENLAND
Het hoogtepunt, waar elke leerling
naar toeleeft, is de reis naar Rome of
Griekenland in klas 5. Alle verhalen
en al het geleerde komen daar samen.
Een reis om nooit meer te vergeten.
Er is een speciale spaarregeling, zodat
alle leerlingen mee kunnen. Samen
bereiden de leerlingen de reis voor tij-
dens de lessen klassieke en culturele
vorming. Iedereen krijgt een onder-
werp waarover hij of zij tijdens de reis
iets mag vertellen. 

CELEANUM GOES 
INTERNATIONAL
Het Celeanum heeft uitwisselingstrajec-
ten met diverse scholen in het buiten-
land. Zo kan je in klas 3 met Latijn op
uitwisseling naar Italië en kan je in de
bovenbouw op uitwisseling naar scholen
in België, Duitsland, Roemenië, Noorwe-
gen, Polen en China. Je verblijft in gast-
gezinnen en zo leer je over het dagelijks
leven van leeftijdgenoten in andere lan-
den. Dat is niet alleen eerzaam, maar ook
ontzettend leuk en het levert vaak waar-
devolle en blijvende contacten op.



CAMBRIDGE ENGELS 
EN CHINEES 
Naast de gebruikelijke vakken, zoals 
wiskunde, Nederlands en Engels kun je bij
ons ook bijzondere schoolvakken kiezen,
zoals filosofie of het vak Natuur Leven en
Techniek. Daarnaast kun je in buiten-
schoolse lessen Chinees leren, gegeven
door een native speaker. De leerlingen
leren het Mandarijn of Putonghua, de offi-
ciële taal van China. De lessen zijn vooral
gericht op het spreken, het lezen van Chi-
nese karakters en het luisteren naar de
Chinese taal. De lessen worden afgesloten
met het Chinese staatsexamen HSK (Chi-
nese Proficiency Test).

Na je aanmelding bij het Celeanum kun je
je opgeven voor de Cambridge klassen,
waarna een intakegesprek volgt. Natuurlijk
kun je in plaats van Cambridge Engels ook
gewoon regulier Engels volgen.

In klas 1, 2 en 3 zit je steeds in dezelfde
klas. Na klas 3 ga je je eigen weg en kies je
je eigen vakkenpakket. Natuurlijk verlies 
je elkaar niet uit het oog en zal je nog veel
vakken samen met je oude klasgenoten
volgen.

Je kunt kiezen uit vier profielen: cultuur &
maatschappij, natuur & techniek, natuur
& gezondheid, economie & maatschappij.
Veel leerlingen kiezen voor een bèta-pro-
fiel. Dat wil zeggen dat ze kiezen voor
exacte vakken als wiskunde, natuurkunde
en scheikunde.

DESIGN & TECHNOLOGY
In klas 1 en 2 wordt het vak Technology  & Design gegeven. Dit is
een praktisch en uitdagend vak waarbij je zowel je handen als je
hoofd gebruikt. Creativiteit krijgt ruim baan. Je hebt de kans om
zelf te onderzoeken en te ontwerpen. Je leert presenteren en samen-
werken in een projectgroep. Je gaat diverse werkstukken maken,
waarbij verschillende technieken gebruikt worden. Zo leer je
bijvoorbeeld 3D-printen. Bij technologie ga je aan de slag met
robotica en maak je je eigen robot. Je leert video’s bewerken,
programmeren en ontwerpen op de computer. Ook ga je aan de
slag met metaal- en houtbewerking.

CREATIVITEIT 
EN SPORTIVITEIT
Kom je bij ons op school, dan zit je heus
niet alleen met je neus in de boeken. 
Integendeel. Je krijgt lessen muziek, drama
en tekenen. Vakken die een beroep doen
op je creativiteit. Ook wordt er elk jaar een
musical opgevoerd; een grote productie
waaraan leerlingen van alle jaarlagen mee-
doen. Leerlingen uit klas 1 t/m 5 kunnen
meedoen aan de musical. Dit schooljaar
doen er zelfs een paar docenten mee!
Kom vooral kijken! En als je goed kan
kletsen is in de bovenbouw de debatclub
misschien iets voor jou.

Al enige jaren mag onze school zich ‘Ge-
zonde School’ noemen. Dat betekent dat
er veel aandacht is voor sport en gezond-
heid. Naast de gewone gymlessen en sport-
dagen is er een sportweek, kan je roeien in
onze eigen Celeanum roeiboot de Odys-
seus, ga je fitnessen, survivallen en zelfs
ook dansen. Je kunt deelnemen aan de
schoolvoetbal- en schoolhockeytoernooien
en de roei-wedstrijden op de Amsterdamse
Bosbaan.

WAAROM KIEZEN VOOR HET CELEANUM?

ALS JE AAN ÉÉN VAN ONZE LEERLINGEN VRAAGT WAAROM HIJ OF

ZIJ VOOR HET GYMNASIUM CELEANUM HEEFT GEKOZEN, KRIJG JE

STEEVAST HET VOLGENDE ANTWOORD: “IK KAN HIER MEZELF

ZIJN!” EN ZO IS HET. DE LEERLINGEN VOELEN ZICH VEILIG EN ER

IS VEEL AANDACHT VOOR IEDERS TALENT. DE SCHOOL IS OVER-

ZICHTELIJK EN IEDEREEN KENT ELKAAR. 

Heb je iets met de oudheid,
hou je van puzzelen, hou je van
mooie verhalen, of alle drie,
dan kan je bij Latijn en Grieks
je hart ophalen! Je leert zelfs
een beetje Latijn spreken.
Bij Latijn en Grieks, de klas-
sieke talen die onze school zo
anders maken, leer je namelijk
heel precies kijken en leer je

goed puzzelen. Elk woord in
een Latijnse of Griekse zin
heeft een bepaalde functie.
Deze vaardigheden komen ook
bij andere vakken weer van pas,
zoals natuurkunde en wiskunde.
Bovendien ligt het Latijn aan de
basis van veel moderne talen,
die je daardoor sneller leert.
Natuurlijk maak je ook kennis

met de rijke geschiedenis van
de oude Grieken en Romeinen.
Je docenten zullen je veel verha-
len vertellen en zelf ga je ook
verhalen lezen. Je leert hierdoor
de oorsprong van onze Westerse
beschaving kennen en gaat deze
daardoor beter begrijpen.

EIGEN BEDRIJF
Droom je er van ooit een eigen bedrijf te beginnen?
Als leerling van het Celeanum kom je al vroeg in je
schoolcarrière in aanraking met ondernemerschap. In
klas 3 neem je deel aan het project Day for Change,
waarbij je je eigen bedrijf start. In de bovenbouw leer
je nog meer over ondernemerschap in het programma
van de VECON Business School en de Nijenrode
Business Battle. Ook kun je in de bovenbouw vakken
volgen aan ons Econasium, waarbij je de praktische
en wetenschappelijke kant van ondernemerschap gaat
combineren. Hiervoor werk je samen met docenten
van de Universiteit van Tilburg.

TALENTONTWIKKELING
Net als op andere scholen zijn er bij ons leerlingen die
makkelijk leren en leerlingen die hier meer moeite voor
moeten doen. Onze docenten zijn erin gespecialiseerd om
het beste uit elke leerling te halen. Ons doel is jou te hel-
pen jezelf te ontwikkelen en je talenten te laten ontdek-
ken. Gaat het even niet goed, dan kijken we wat er aan de
hand is en proberen we te helpen. Bijvoorbeeld door het
aanbieden van andere leerstrategieën, het maken van een
studieplanning of het voeren van persoonlijke gesprekken.
Onze school heeft een uitgebreid zorgvangnet met tutoren
(mentoren), intern begeleiders, een orthopedagoog, een
leerlingbegeleider, pedagogisch medewerkers en een zorg-
coördinator. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor jou
en je ouders/verzorgers.

Ben je heel erg goed en kan je meer aan, dan zijn er meer-
dere mogelijkheden. In de onderbouw kunnen alle leerlin-
gen pluslessen volgen. In deze bijzondere lessen, waarvoor
je reguliere lessen mag missen, kan je je creatieve, sportieve
of praktische kant laten zien. Denk aan beeldhouwen,
3D-printen of een stoomcursus Chinees. Voor hoog-
begaafde leerlingen is er de Cnopiusplusklas, een vervolg
op de Cnopius klassen van de OOZ basisscholen.
Tijdens deze les staat het indikken van lesstof centraal en
wordt er verdiepingsstof aangeboden.

Sommige leerlingen mogen onder begeleiding van hun
docent vooruit werken. Soms betekent dit dat een leerling
eerder eindexamen kan doen. Ook kunnen leerlingen het
Honoursprogramma volgen. Bij dit programma zal hij/zij
een onderzoek doen en/of een speciaal talent verder ont-
wikkelen.

LATIJN EN GRIEKSGOEDE MAATJES
We weten dat de overgang van groep 8 naar klas 1
groot is. Er komt veel op je af. Nieuwe vakken,
huiswerk, telkens andere lokalen en docenten (die
opeens geen juf of meester meer heten) en heel veel
nieuwe gezichten. Om jou een beetje wegwijs te
maken en om je met raad en daad ter zijde te staan
zijn er de maatjes ingesteld. Dit zijn leerlingen uit
klas 4 die in tweetallen gekoppeld zijn aan een
brugklas. Ze hebben zelfs een speciale opleiding
gevolgd, zodat ze je echt kunnen helpen.




