
 

Zwolle, 30 oktober 2020 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment geldt op het Celeanum het dringende advies om een mondkapje te dragen in 

alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerlingen en docenten niet te waarborgen is. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de gangen tijdens leswisselingen of in het atrium. In de klassensituatie 

geldt dit advies niet. Het valt op dat dit dringende advies steeds minder wordt opgevolgd door 

onze leerlingen. Middels deze brief wil ik dit advies nogmaals onder uw aandacht brengen en u 

ook vragen dit thuis te bespreken. Hoewel het op dit moment nog geen plicht is, geldt het advies 

natuurlijk met een reden. Het is belangrijk dat we op school allemaal ons best doen om de kans 

op besmettingen zo klein mogelijk te houden.  

 

Tijdens de toetsweek zijn er leerlingen met verkoudheidsklachten naar school gekomen om 

toetsen te maken. Dat is gezien de huidige omstandigheden natuurlijk niet toelaatbaar. Ook 

onder normale omstandigheden zou ik overigens vinden dat leerlingen met ziekte geen toetsen 

moeten maken. Je gezondheid is altijd belangrijker dan een toets. Bij deze brief treft u voor de 

duidelijkheid nogmaals de beslisboom van het Celeanum om te bepalen of een leerling naar 

school mag komen. Deze beslisboom geldt voor alle leerlingen van het Celeanum (ook onder de 

12 jaar).  

 

Na de toetsweek gaan we de grote pauze van de onder- en bovenbouw scheiden. Hieronder 

staan de nieuwe pauzetijden voor de bovenbouw. De grote pauze is het moment op de dag dat 

leerlingen voor langere duur met grote aantallen tegelijk in het atrium zijn. Op deze manier 

pakken we die piek aan. Het betreft een tijdelijke maatregel voor zolang het in verband met het 

coronavirus nodig is.  

 

Lestijden onderbouw:   Lestijden bovenbouw: 

4e uur: 11.20-12.05 uur   4e uur: 11.20-12.05 uur 

Pauze: 12.05-12.30 uur   5e uur: 12.05-12.50 uur 

5e uur: 12.30-13.15 uur   Pauze: 12.50-13.15 uur 

6e uur: 13.15-14.00 uur   6e uur: 13.15-14.00 uur 

 

Onlangs hebben we het positieve bericht ontvangen dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd 

met betrekking tot het aanpakken van achterstanden die zijn ontstaan door het sluiten van de 

scholen in het voorjaar. We zijn in overleg met Lyceo, onze bijlespartner, over hoe we gerichte 

ondersteuning kunnen aanbieden. Op korte termijn ontvangt u meer informatie over wat het 

plan is en hoe leerlingen hier gebruik van kunnen maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 



 

 


