
Profielkeuze traject – deel 3 
 
 

Zwolle, 8 april 2021 

 

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

 

De afgelopen maanden is uw zoon of dochter aan de slag geweest met de profielkeuze voor klas 4. Vanaf 

nu kunt u samen met uw kind de profielkeuze invullen in Magister (zie bijlage 2 voor een uitleg). In 

bijlage 1 vindt u het overzicht van de vier profielen. Ook kunt u voor meer informatie kijken op: 

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

• Uiterlijk 14 april en zoveel eerder als kan hebben u en uw kind de profielkeuze  ingevuld in Magister 

• Uiterlijk 21 april en zoveel eerder als kan hebben u en uw kind een (digitale) print van de 

profielkeuze mét prioritering van de keuzevakken én voorzien van uw handtekening gemaild naar 

decanaat@celeanum.nl. 21 april 2021 is een harde deadline. 

 

Prioritering en procedure keuzevakken 

Alle leerlingen hebben één verplicht keuzevak. Afhankelijk van het gemiddelde eindcijfer kunnen 

leerlingen ook meer keuzevakken kiezen (zie ook bijlage 1). Het definitief toekennen van deze extra 

vakken gebeurt tijdens de rapportvergaderingen van periode 4. 

 

Het is belangrijk dat leerlingen op de (digitale) print van hun profielkeuze een prioritering aangeven in 

hun keuzevakken. Leerlingen krijgen hun eerste keuzevak altijd toegewezen en ingeroosterd. Dit geldt 

ook voor het vak Cambridge Engels.  

 

Bij het inroosteren van een tweede of meer keuzevakken kan geen garantie gegeven worden dat dit 

helemaal in het rooster van de leerling past. In sommige gevallen zal er een overlap zijn met een ander 

vak en heeft een leerling dus dubbeluren. In dat geval moeten er afspraken gemaakt worden tussen 

leerling en docenten over het al dan niet (gedeeltelijk) volgen van het vak. 

Bij het toewijzen van een tweede of meer keuzevakken wordt ook gekeken naar de hoeveelheid 

aanmeldingen voor een vak. Is een vak ‘overtekend’ dan kan er loting plaatsvinden.  

 

Cambridge Engels 

Leerlingen die in de onderbouw Cambridge Engels volgen, worden automatisch ingeschreven voor 

Cambridge Engels in de bovenbouw, tenzij zij bij hun docent hebben aangegeven dit niet te willen. 

Leerlingen die in de onderbouw geen Cambridge Engels hebben gevolgd, maar daar in klas 4 mee willen 

starten, melden dit bij hun docent Engels, zodat zij de toelatingsprocedure kunnen doorlopen. 

Cambridge Engels kan altijd gevolgd worden en staat los van het gemiddelde cijfer van het eindrapport 

klas 3.  

Vriendelijke groet, 

 

Frederieke van Perlo en Martine de Haan 

Decanen klas 3 en 5  

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


Bijlage 1: Overzicht van de profielen en procedure keuzevakken 

 

 
 

Het 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 

 

Het gemiddelde wordt bepaald op het gemiddelde van de afgeronde cijfers. Dus: het cijfer 4.5 wordt 5 

en een 7.6 wordt 8.     8 + 5 = 13 en het gemiddelde is dus 6.5. 

 

Procedure keuzevakken 

Leerlingen krijgen hun eerste keuzevak uit de vrije ruimte altijd toegewezen. Het toewijzen van een 

tweede of meer keuzevakken hangt niet alleen af van het gemiddelde eindcijfer, maar ook van de 

hoeveelheid aanmeldingen voor een vak. Is een vak ‘overtekend’ dan kan er loting plaatsvinden.  

 

Bij het inroosteren van een tweede of meer keuzevakken kan geen garantie gegeven worden dat dit 

helemaal in het rooster van de leerling past. In sommige gevallen zal er een overlap zijn met een ander 

vak en heeft een leerling dus dubbeluren. In dat geval moeten er afspraken gemaakt worden tussen 

leerling en docent over het al dan niet (gedeeltelijk) volgen van het vak.  

Het is daarom belangrijk om op de print van de profielkeuze prioritering aan te brengen in de 

keuzevakken: wat is het eerste, tweede, derde en/of vierde keuzevak. 

 



Bijlage 2: beknopte handleiding profielkeuze in Magister 
 

Ga naar de site www.celeanum.nl  

  

Klik op Magister 6 en log in  

  

 
 

Linkerbalk: vakkenpakketkeuze (onderste icoontje)  

  

Tabblad Studie en Profiel  

  

Keuze: gymnasium 4, vervolgens profiel openklappen en een profielkeuzekeuze maken.  

  

Naar het tabblad vakkenpakketkeuze (boven aan de pagina) en de volgende stappen doorlopen  

1. Keuze klassieke taal  

2. Keuze wiskunde (behalve bij het profiel Natuur en Techniek)  

3. A. Keuze van één profielkeuzevak bij de profielen EM, NG en NT  

B. Keuze van twee profielkeuzevakken bij het profiel CM  

4. Keuze vakken in de vrije ruimte (minimaal één vak en maximaal vier vakken)   

  

Aan de rechterzijde ziet u het gekozen vakkenpakket, waarbij de verplichte vakken in het 

gemeenschappelijk deel en het profieldeel al zijn toegekend.  

  

Klik op Opslaan  

  

U krijgt dan de volgende melding:  

Vakkenpakket opsturen – indienen van je keuze is gelukt (de vakkenpakketkeuze staat dan in Magister)  

  

Vervolgens gaat u naar het tabblad samenvatting (boven aan de pagina)  

  

U klikt op de knop rechts: afdrukken (wanneer u digitaal kunt ondertekenen kiest u voor afdrukken als 

pdf)  

  

LET OP: Op de (digitale) print moet u handmatig de keuzevolgorde van de vakken in de vrije ruimte 

aangeven (in verband met de roostering).  

  

U voorziet de (digitale) print van uw handtekening. U mailt deze print zo snel mogelijk 

naar decanaat@celeanum.nl onder vermelding van de naam en klas van uw kind. Wanneer het niet lukt 

om te mailen mag uw zoon/dochter de print ook inleveren bij zijn/haar tutor. 

  

 

http://www.celeanum.nl/
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Belangrijke data 

• Uiterlijk 14 april en zoveel eerder als kan is de profielkeuze ingevuld in Magister 

• Uiterlijk 21 april en zoveel eerder als kan is een (digitale) print van de profielkeuze en voorzien van 

uw handtekening gemaild naar decanaat@celeanum.nl. LET OP: op dit document moet ook 

aangegeven worden welk vak uw kind kiest als 1e keuzevak, welk vak als 2e keuzevak, welk vak als 3e 

etc. 21 april is een harde deadline. 
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