
 

 

 

 Zwolle, 19 augustus 2021 

 

 

 

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

 

Op maandag 23 augustus start het nieuwe schooljaar. We kijken ernaar uit om onze leerlingen 

weer onder relatief normale omstandigheden te kunnen ontvangen, hoewel we ons er ook 

terdege van bewust zijn dat de komende periode mogelijk weer nieuwe uitdagingen met zich 

mee zal brengen in kader van een opleving van het coronavirus. In deze brief volgt meer 

informatie over het komende schooljaar en de eerste schoolweek. Ook volgt er informatie over 

het beleid met betrekking tot het coronavirus en een aantal andere belangrijke zaken. 

 

Schoolleiding 2021-2022 

In deze brief stel ik mij allereerst graag als nieuwe conrector bovenbouw voor. De schoolleiding 

bestaat komend schooljaar uit ondergetekende, mijn collega conrector onderbouw, dhr. Vogel 

en de rector, dhr. Dost. Ik ben als conrector bovenbouw voor dit jaar nieuw verbonden aan het 

Celeanum. Voor mij een nieuwe uitdaging waar ik met heel veel enthousiasme aan begin. 

Inmiddels ben ik bijna twintig jaar werkzaam in het  voortgezet onderwijs. Ik ben opgeleid als 

natuurkundedocent en de laatste jaren heb ik ook in het middenmanagement van het onderwijs 

gewerkt. Het komende jaar ben ik met veel plezier uw aanspreekpunt als conrector bovenbouw. 

 

Voor de klassen 1 t/m 6 zijn dit jaar coördinatoren benoemd. Voor zowel leerlingen als 

ouders/verzorgers blijft de tutor in principe het eerste aanspreekpunt en de coördinatoren en 

conrectoren zijn bedoeld voor vragen en zaken waarmee u niet bij de tutor terecht kunt. 

Hieronder vindt u het overzicht van de conrectoren en coördinatoren. 

 

Dhr. J. Vogel   conrector klas 1, 2 en 3   jvogel@celeanum.nl  

Dhr. A. Boks   conrector klas 4, 5 en 6  aboks@celeanum.nl  

Mevr. T. Kruizinga  coördinator klas 1 en 2  tkruizinga@celeanum.nl  

Dhr. G. Top   coördinator klas 3 en 4  gtop@celeanum.nl  

Dhr. W. van Oossanen  coördinator klas 5 en 6  wvanoossanen@celeanum.nl  

Dhr. G. Top   projectleider Jong Celeanum gtop@celeanum.nl  

 

Meneer Top begint na de zomervakantie als coördinator klas 3 en 4. Voor Jong Celeanum zal na 

de zomervakantie een nieuwe projectleider geworven worden.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jvogel@celeanum.nl
mailto:aboks@celeanum.nl
mailto:tkruizinga@celeanum.nl
mailto:gtop@celeanum.nl
mailto:wvanoossanen@celeanum.nl
mailto:gtop@celeanum.nl


 

De eerste schoolweek 

Het programma voor de eerste schoolweek ziet er voor de klassen 4 tot en met 6 als volgt uit: 

 

datum leerlingen  

23 augustus 9.00 uur Herexamens en instaptoetsen voor enkele leerlingen 

13.30 uur klas 4 Kennismaking met klas en tutor, rooster  

14.15 uur klas 5 Kennismaking met tutor, rooster 

15.00 uur klas 6 Kennismaking met tutor, rooster 

24 augustus Eerste lesdag voor de klassen 5 en 6 

klas 4 introductiedag  (Hierover hebben de leerlingen een aparte brief 

ontvangen, deze brief is ook nogmaals bijgevoegd als bijlage) 

Klas 6 vanaf 9.00 uur digitaal inschrijven herkansing periode 4 20/21                                                                      

25 augustus Eerste lesdag voor klas 4 

Klas 4 workshops Welovesociety* (onder lestijd volgens schema) 

26 augustus Studiewijzers P1 beschikbaar                                                                                                 

Klas 6: 12.30 – 16.00 uur: PWS opstartmiddag, brief komt op Magister 

Klas 4/5 workshops Welovesociety* (onder lestijd volgens schema) 

27 augustus 
8.45 – 10.30 uur klas 4: cursus overgang onderbouw naar bovenbouw** 

Klas 5 workshops Welovesociety* (onder lestijd volgens schema) 

 

* Welovesociety verzorgt in een blokuur per klas een workshop voor de leerlingen over 

motivatie & doelen en focus & plannen. Voor meer informatie zie: www.welovesociety.nl. 

** De cursus overgang onderbouw naar bovenbouw wordt per klas aangeboden gedurende de 

eerste weken van het schooljaar.  

 

Deze week worden de roosters voor dit schooljaar bekend gemaakt. Het kan zijn dat dit rooster 

leidt tot vragen over verzoeken tot wijziging. De mogelijkheden voor roosterwijzigingen zijn, in 

verband met de clustering, beperkt. Indien er een vraag of een wijzigingsverzoek met betrekking 

tot het rooster is, dan kan dit worden aangegeven bij de conrector. Alle vragen en 

wijzigingsverzoeken worden besproken met de roostermaker en uiterlijk 27 augustus geeft de 

conrector een antwoord op de vragen en uitsluitsel over een eventueel wijzigingsverzoek. 

 

Het komende schooljaar 

Zoals genoemd, hopen we op een schooljaar onder relatief normale omstandigheden. Voor de 

vakantie is er een plan opgesteld in het kader van het Nationaal Onderwijsplan (NPO). Dit 

schooljaar zal het plan worden uitgerold en gaan we aan de slag met het wegwerken van 

eventueel opgelopen corona-achterstanden.  

Daarnaast staan er weer allerlei activiteiten en reizen gepland voor het komende schooljaar. We 

hopen dat de ontwikkelingen zodanig zijn dat alle plannen doorgang kunnen vinden. U kunt de 

geplande activiteiten in de loop van de komende weken vinden in de kalender op de website. 

http://www.welovesociety.nl/


 

Coronabeleid na de zomervakantie 

Om de kans op een uitbraak op school na de vakantie zo klein mogelijk te maken, vragen wij 

onze leerlingen die nog niet volledig gevaccineerd zijn ook na de zomer nog door te gaan met 

de inzet van zelftesten. We vragen deze leerlingen de testen op de volgende wijze in te zetten: 

 

1. Testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie. We vragen iedereen om 

twee keer te testen. De eerste keer 3 dagen voor de eerste schooldag en de tweede keer 

1 dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon, deze tests zijn reeds in bezit); 

2. Tweemaal per week preventief testen. 

Leerlingen mogen weer zelftesten meenemen, zodra ze op school zijn. De zelftesten zijn nog 

steeds ruim op voorraad en af te halen bij de ingangen van de Zoom en de Westerlaan. Dat is 

eventueel ook deze week al mogelijk. 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden verder vrijwel dezelfde maatregelen gelden als 

voor de zomervakantie. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar 

wel tot leraren en andere medewerkers op school. Het dragen van mondkapjes blijft op school 

buiten het klaslokaal verplicht. Leerlingen nemen in principe zelf een mondkapje mee naar 

school.  

 

In de school (locatie Zoom) zijn weer de, inmiddels bekende, looproutes aangegeven.  

 

Wanneer er vanuit de overheid of anderszins wijzigingen komen in het bovengenoemde beleid, 

zullen we u uiteraard weer informeren. We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen de 

leerlingen weer veilig op school kunnen ontvangen en rekenen op eenieders medewerking.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen.  

 

Ik wens iedereen een heel mooi en succesvol schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A.F.M. (Antoon) Boks M.Ed. 

Conrector bovenbouw 

 


