
 

Zwolle, 3 april 2020 
 
 
 
Betreft: Leerlingbegeleiding, ouderbijdragen en schoolexamens 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is inmiddels duidelijk dat de school de komende weken nog gesloten zal blijven. We vinden 
het belangrijk om wel met elkaar en onze leerlingen in verbinding te blijven, dus er is in ieder 
geval wekelijks een contactmoment met de tutor. Het is inmiddels helaas ook duidelijk dat veel 
leerlingen te maken zullen krijgen met vervelende situaties die direct of indirect door het 
coronavirus worden veroorzaakt. Denk hierbij aan ziekte of zelfs overlijden in de nabije 
omgeving, maar ook aan subtielere veranderingen zoals het wegvallen van het schoolse leven 
en de bijbehorende sociale contacten. We doen ons best om op afstand onze voelsprieten uit te 
houden, maar we willen u ook vragen om toch laagdrempelig contact op te nemen met de tutor 
wanneer u zorgen heeft om het welzijn van uw kind.  
 
Gezien de huidige situatie in Nederland en de ons omringende landen gaan veel geplande reizen, 
gastlessen, excursies en andere (buiten)schoolse activiteiten helaas niet door. Het is niet 
wenselijk om al deze activiteiten en reizen door te schuiven naar volgend schooljaar, dus het 
uitgangspunt is dat deze geplande activiteiten en reizen niet worden verplaatst maar voor dit 
jaar komen te vervallen. Wanneer deze activiteiten door middel van de ouderbijdrage zouden 
zijn gefinancierd, worden reeds geïnde ouderbijdrages uiteraard gerestitueerd.  
 

Vanaf 7 april worden er voor klas 6 schoolexamens afgenomen. Het uitgangspunt is nog steeds 
dat alle verplichte eindexamentermen van het schoolexamen moeten zijn getoetst om een 
diploma te mogen ontvangen. Deze schoolexamens zullen we op school afnemen conform de 
richtlijnen van het RIVM. In de bijlage bij deze brief vindt u het protocol dat we hiervoor 
hanteren. Wanneer we ons allemaal aan dit protocol houden, kunnen alle leerlingen op een 
veilige manier hun schoolexamens maken. Wanneer u ondanks dit protocol zorgen of vragen 
heeft over de afname van de schoolexamens kunt u contact opnemen met  
mevrouw J. van Elsas-Van Rhee: jvanrhee@celeanum.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


