
Informatie van de conrector klas 4 - 2020-2021 
 

 

Beste leerlingen van klas 4. In dit schrijven vinden jullie de informatie over praktische zaken en regels 

zoals die gewoonlijk op de voorlichtingsavond van klas 4 gegeven wordt.  

 

Aandachtspunten in leerjaar 4 

 Je hebt nu de onderbouw verlaten. De klassen 4, 5 en 6 vormen samen de Tweede Fase. Op school 

zeggen we meestal gewoon: de bovenbouw.  

 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! 

 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Het PTA wordt ook wel het wetboek van de Tweede Fase genoemd. Wat staat er eigenlijk in: 

 algemene regels rond toetsing, weging, fraude e.d. 

 per vak een toetsenoverzicht met de wegingsfactoren 

 de overgangsregelingen 

 het soort toetsen per vak: 

 theoretische toetsen 

 praktische opdrachten 

 handelingsdelen 

 lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers 

 

In het PTA kun je alles precies nalezen. Doe dat vooral zodat je weet waar je aan toe bent.  

LET OP: het PTA verschijnt rond 1 oktober. 

 

De overgangsregeling van klas 4 naar klas 5 

Alle voorwaarden om regulier bevorderd te worden: 

 Geen eindcijfer < 4; 

 Niet > 3 tekorten, maximaal 2 onvoldoende eindcijfers in de profiel(keuze) vakken.  

 Bij 2 tekorten 1 compensatiepunt (7); bij 3 tekorten 2 compensatiepunten (2 x 7 of 1 x 8) 

 Bij kernvakken (Ne, En, Wis) maximaal 2 tekorten. LET OP: Wiskunde is kernvak én profielvak! 

 Alle handelingsdelen en LO voldoende afgerond 

 Dit schooljaar is er geen Maatschappelijke stage (MaS) 

 

Herkansen 

In de bovenbouw heb je als leerling een wettelijk recht op een herkansingsregeling. Deze kan per school 

verschillen. Op het Gymnasium Celeanum is het als volgt ingericht: 

 4 herkansingen per jaar 

 1 herkansing per periode 

 4 herkansingsmomenten, ca. 1 ½ week na de toetsweek 

 Luistertoetsen etc. niet herkansbaar 

 Let bij het opgeven voor een herkansing niet alleen op het laagste cijfer dat je hebt gehaald. In klas 

4 zijn er voortgangstoetsen (net als vroeger) maar ook Schoolexamens (SE’s). De cijfers hiervan 

tellen mee voor je eindexamen! Het kan dus soms slimmer zijn om een SE te herkansen in plaats 

van een lager cijfer voor een andere toets. De vakken met een SE zijn: Ak, Ec, Ges, Fi, Beco, NLT. 
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Belangrijke punten 

 Bij ziekte in de toetsweek altijd contact opnemen met de heer J. Vogel.  

 Het recht op een herkansing vervalt bij ziekte! 

 Je kunt je zelf alleen opgeven voor herkansingen in de mediatheek. Op welke wijze dit wordt 

ingericht volgt later per algemene mail aan de jaarlaag. 

 

Verlof buiten de vakanties 

De school mag een leerling niet “zomaar” verlof toekennen. Hier zijn regels aan verbonden, daarom 

heet het bijzonder verlof. Per geval wordt beoordeeld of de reden dekkend is voor het toekennen van 

verlof. 

 Aanvragen kortdurend verlof bij de heer M. Verwer (pedagogisch medewerker) via 

absentie@celeanum.nl 

 Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de conrector via jvogel@celeanum.nl 

 

 

 


