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Zwolle, 31 augustus 2021 
 

Betreft: Ouderavond klas 3 
 

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

Morgenavond (woensdag 1 september) is de ouderavond van klas 3. Op deze avond krijgt u 

informatie over klas 3. Ook zou u mij, de tutor van 3C, (digitaal) ontmoeten. Ik ben helaas door 

persoonlijke omstandigheden verhinderd, daarom wil ik me bij deze via de email kort aan u 

voorstellen en wat informatie geven over klas 3. 

 

De ouders die zich hadden opgegeven voor de ouderavond, zal ik nog via een andere weg 

benaderen om, zo gewenst, alsnog op een later moment (digitaal) kennis te maken. 

Ik geef uw zoon/dochter dit jaar Grieks, een heel leuk vak! Ik ben zelf nieuw op het Celeanum, 

hiervoor heb ik lesgegeven op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Ik geef verder ook Latijn en 

KCV, en ik verhuis deze week naar Dalfsen met mijn man en dochter van 5. 

 

De indruk die ik tot nu toe van 3C heb is positief: ze zijn een beetje terughoudend, ook omdat 

de samenstelling van de klas veranderd is, maar ze gedragen zich goed naar elkaar. In de 

tutorlessen ben ik de komende periode o.a. bezig met kennismaken en gaan we een klassenuitje 

plannen. Als tutor houd ik de sfeer in de klas in de gaten en hoe het gaat met de leerlingen; ik 

ben natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor uw zoon/dochter (als zij dat willen) en voor u, 

mocht u vragen hebben of problemen signaleren. U kunt me bereiken via de email 

aperizonius@celeanum.nl of op mijn mobiele telefoon 06-414 03 737. 

 

De eerste periode van dit schooljaar zal ik met alle leerlingen een keer een gesprekje voeren. In 

periode twee en drie gaan we aandacht besteden aan de profielen, o.a. met een speciale 

lessenreeks. In klas 3 kunnen leerlingen wat meer moeite krijgen zich te motiveren, het is een 

druk jaar, ze zijn druk met andere dingen dan school, ze weten al dat ze bepaalde vakken willen 

laten vallen. Alle vakken tellen echter mee bij de overgang van klas 3 naar 4, los van het profiel 

dat ze hebben gekozen. Bij de profielkeuze kijk ik als tutor samen met de leerlingen naar wat ze 

leuk vinden, wat ze kunnen, wat ze willen worden, etc. – maar daar krijgt u van de decaan later 

in het jaar nog meer informatie over.  

 

In klas 3 staan ook een aantal excursies gepland, heel leuk! Ook krijgen de leerlingen een cursus 

plannen, een cursus presenteren en een cursus studievaardigheden, heel nuttig. Ook hier krijgt 

u later meer informatie over. 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, hoor ik dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alette Perizonius 

Tutor 3C 

Docent Klassieke Talen en KCV 
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