
Voorlichtingsavond 
klas 3

1 september 2021

Plenaire deel



Programma

• Een nieuwe organisatie

• Klas 3: keuzejaar profiel

• Corona en NPO

• Reizen (Xanten)

• Ouderbetrokkenheid

• Informatie vanuit decanaat

• Kennismaking met de tutoren



De organisatie in de onderbouw

Conrector

(dhr. Vogel)

• Schoolleiding

• Organisatiebeleid

• Personeel

• Eindverantwoordelijk 
onderbouwteam

Coördinator

(klas 3 dhr. Top)

• Leerlingzaken

• 2e lijns oudercontact

• Begeleiding tutoren

Tutoren 
(diverse collega’s)

•Eerste 
aanspreekpunt 
leerlingen

•1e lijns
oudercontact

•Tutoruur

•Begeleiding 
leerlingen

Decanen
(mw. Van Perlo en 
mw. De Haan)

• Keuzebegeleiding

• LOB

• Studie-informatie

• Profielkeuze, 
organisatie extra 
vakken.



Jaarrooster
Belangrijke data
In toetsweek 1 en 2 toetsen van 45 minuten

In toetsweek 3 en 4 toetsen van 60 minuten

10 september uitgestelde excursie Xanten

7 oktober herdenking “Rozenboom”

9 februari ouderavond klas 3 Tweede Fase



Corona en NPO

Corona
• Mondkapjesplicht bij 

bewegen in school.

• Zelftest bij geen 
vaccinatie

• 1,5 m docent – leerling

• Looproutes

• 20 september?

NPO
• Extra tutorformatie

• NPO-plan

• Inzet collega’s

• Meerdere initiatieven 
op meerdere gebieden

• Kleinere groepen



Ouderbetrokkenheid

Actief op school

Vrijwilligers mediatheek

Ouderraad

MR en GMR (op basis van vacature)

Klankbordgroep

Rondom school

Doorgeven wijzigingen NAW.

Ziekmeldingen  absentie@celeanum.nl

Magister

Communicatie met zoon/dochter

Wederzijdse betrokkenheid!!



Profielkeuze klas 3

Decanen

Martine de Haan
Frederieke van Perlo

decanaat@celeanum.nl



Raad de opleiding

Dennis Bergkamp

Mark Rutte

Ali B

Katja Schuurman

Frank Dost
Jochem Meyer



Jaarplanning decanaat
Periode 2

 Aftrap LOB-traject: theaterworkshop (15 oktober)

 Tutorlessen gericht op het ontdekken van talenten, interesses, sterke en zwakke punten

 Qompas: digitale lesmethode voor LOB

 Adviezen van vakdocenten aan leerlingen einde periode

Periode 3

 Individuele LOB-gesprekken gericht op het maken van een profielkeuze door tutor en 
leerling. Zo nodig LOB-gesprekken met decaan.

 Qompas: digitale lesmethode voor LOB

 Voorlichting nieuwe vakken bovenbouw door docenten en leerlingen (begin 2022)

 7 april 2022: inleveren profielkeuzeformulier (digitaal in magister en gemaild met 
handtekening leerling én ouders/verzorgers naar decanaat@celeanum.nl)



Profielen



Keuzevakken

 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



Talentgericht werken



Bereikbaarheid

 Elke maandag- en donderdagmiddag spreekuur 
voor leerlingen van 14.00 - 15.45 uur in de 
decanenkamer (naast lokaal 12)

 Afspraak maken via decanaat@celeanum.nl

 Volg ons ook op Instagram: @celeanumdecanaat

mailto:decanaat@celeanum.nl


Vragen

De meeste vragen kunt u 
straks ook aan de tutor 
stellen. 



Deel 2: kennismaken met de tutor
 Kopieer de link van de vergadering van de juiste tutor vanuit de chat.

 Plak de link voor de zekerheid even in een document of een andere 
plek.

 Sluit deze vergadering.

 Neem via de link deel aan de kennismaking met de tutor.

 Veel plezier en bedankt voor de aandacht

Klas 3A: dhr. G. (Gerard) Top

Klas 3B: dhr. (Jeroen) Bernardus

Klas 3C: mw. A. (Alette) Perizonius

Klas 3D: dhr. C. (Christiaan) Mensink


