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Zwolle, 28 januari 2021 

 

 

Betreft: Profielkeuze traject – deel 2 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3, 

 

Uw zoon of dochter is al een goed eind op weg om een definitieve profielkeuze te kunnen maken. 

Normaal gesproken zou er een speciale voorlichtingsavond zijn voor de leerlingen met betrekking tot 

de nieuwe vakken in bovenbouw, maar die kan helaas niet doorgaan. Daarom is er op maandag  

1 februari a.s. een digitale voorlichtingsochtend. Er wordt voorlichting gegeven over het verschil tussen 

wiskunde A/B en er wordt iets verteld over de vakken biologie, NLT (natuur, leven, techniek), 

bedrijfseconomie en filosofie. Los van deze ochtend zal er ook voorlichting gegeven worden over 

Cambridge Engels. Aangezien de ochtend digitaal via Teams is, kunt u meekijken met uw kind. Het 

begint om 09.00 uur en duurt tot circa 12.30 uur. Het programma vindt u in bijlage 1. In bijlage 2 voor 

de zekerheid nog een keer het overzicht van de profielen. Ook kunt u voor meer informatie kijken op: 

https://www.celeanum.nl/begeleiding/decanaat-profiel-en-studiekeuze/ 

 

LOB-tutorgesprekken 

Na de toetsweek en na de advisering beginnen de persoonlijke adviesgesprekken tussen tutor en 

leerling over de profielkeuze. Indien gewenst kunnen leerlingen (en ouders/verzorgers) ook bij de 

decanen terecht voor advies. De decanen zijn te bereiken via decanaat@celeanum.nl en hun 

werkkamer bevindt zich naast lokaal 12.  

 

Deadline profielkeuze 

De deadline voor de definitieve profielkeuze is verschoven naar 21 april 2021, een harde deadline, dus 

noteer deze vooral in uw agenda. Uiteraard kan vóór 21 april de keuze ook worden ingediend. 

Binnenkort krijgt u een mail met de te volgen procedure. 

 

De uiterste datum is verschoven, omdat de toetsweek verschoven is en de advisering van de docenten 

dus ook. De docenten vullen de komende maand in Magister bij alle leerlingen hun advies in voor deze 

leerling met betrekking tot hun vak. Het is bedoeling dat er een gesprek ontstaat tussen docent en 

leerling aan de ene kant en tussen leerling en ouders/verzorgers aan de andere kant. Zeker in het geval 

bij negatieve advisering bij een vak dat de leerling toch wil kiezen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Frederieke van Perlo 

Martine de Haan 

Decanen klas 3 en 5 
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Bijlage 1: Programma online voorlichting profielen 
 

 

MAANDAG 1 FEBRUARI 2021  

 

Voorlichting  Tijdstip   Docent   

Aftrap  8.45 - 9.00  
Decanen  

mw. F. van Perlo en M. de Haan 

NLT  9.00 - 9.30  mw. A.  Kaskens 

Filosofie  9.30 - 10.00  dhr. M. van Aller 

P A U Z E  

Biologie   10.10 - 10.40  Leerlingen klas 5/6  

Wiskunde A/B  10.40 - 11.10  mw. E. Assink 

Bedrijfseconomie  11.10 - 11.40  dhr. L. Gaastra 

Biologie  11.40 - 12.10  mw. A. Kaskens 

Vragenronde  12.10 - ???  Decanen  

  

  



 

 

www.celeanum.nl 

Bijlage 2: Overzicht van de profielen 

 

 
 

 

Basispakket bestaat uit: 

• Vakken in het gemeenschappelijk deel 

• Vakken in het profieldeel 

• Eén (EM, NT & NG) of twee (CM) verplicht(e) profielkeuzevak(ken) 

• Eén verplicht keuzevak in de vrije ruimte 

 

Voor extra vakken in de vrije ruimte geldt: 

• Tweede keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,0 

• Derde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,5 

• Vierde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 8,0 

 

PROCEDURE KEUZEVAKKEN 

Leerlingen krijgen hun eerste keuzevak uit de vrije ruimte altijd toegewezen. Een tweede of meer 

vakken hangt van een aantal zaken af, zoals de hoeveelheid aanmeldingen. Is een vak ‘overtekend’ dan 

vindt er loting plaats. Eerste keuzevakken worden altijd ingeroosterd voor een leerling. Bij een tweede 

of meer vakken kan niet gegarandeerd worden dat dit helemaal in het rooster van de leerling past. In 

sommige gevallen zal er een overlap zijn met een ander vak. In dat geval moeten er afspraken gemaakt 

worden tussen leerling en docent over het al dan niet volgen van het vak. 


