
Voorlichtingsavond klas 4

9 september 2021
Plenaire deel

Van harte welkom.
We starten om 19.30 uur



Programma

• Voorstellen en nieuwe organisatie
• Klas 4: jaarrooster, PTA, MAS 
• Corona en NPO
• Ouderbetrokkenheid
• Informatie vanuit decanaat

• Kennismaking met de tutoren



Een nieuwe conrector

• 39 jaar
• Opleiding:

– 1e graads lerarenopleiding natuurkunde
– Master Educational Leadership (diploma maart 

2022)
• 20 jaar onderwijservaring
• Bereikbaarheid: 

ma, di, wo, vr aanwezig aan de Zoom
aboks@celeanum.nl



De organisatie in de bovenbouw

Conrector
(dhr. Boks)
• Schoolleiding
• Organisatiebeleid
• Personeel
• Eindverantwoordelijk 

bovenbouwteam

Coördinator klas 
4
(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 rondom toetsing

22 september : Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) wordt gepubliceerd 

ma 8 nov – di 16 nov : Toetsweek 1

di 18 jan – wo 26 jan : Toetsweek 2

ma 28 mrt – di 5 apr : Toetsweek 3

do 23 juni – vr 1 juli : Toetsweek 4



Overige 
belangrijke 
data

1-5 november: welovesociety

19 November: Propaganda avond(PPA)

8 December: Ouderspreekmiddag/-avond

17 December: ZGB gala

4 februari: Voorlichtingsmiddag klas 4

16 februari: Ouderspreekmiddag/-avond

17 februari: Beroepenavond klas 4/5

7 april: College Carrousel RUG

10 mei:                 Ouderspreekmiddag/-avond tutoren

1-3 juni: Berlijn/Parijsreis



Het PTA

• Programma van Toetsing en Afsluiting
- algemene regels rond toetsing, fraude e.d.
- per vak toetsenoverzicht
- soort toetsen per vak

• theoretische toetsen
• praktische opdrachten
• handelingsdelen
• lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers



Roosterzaken en cijfers

• Vak ruilen: alleen mogelijk van WiB naar 
WiA; neem altijd contact op met de 
decaan. 

• Schoolexamencijfers
– Ak, Ec, Ges, Fi, Bec, NLT 



Herkansen

• Herkansingsregeling
– vier herkansingen 
– 1 herkansing per periode
– vier vaste herkansingsmomenten (middagen)
– geen herkansing voor mondelinge toetsen en praktische 

opdrachten
– Inschrijven voor herkansingen
– Inhalen (bijv door ziekte) gaat voor herkansen



Overige regelingen

• Bij ziekte in de toetsweek/herkansing altijd
contact opnemen met de coördinator en elke 
toetsdag dat leerling ziek is, opnieuw melden

• Overgangsnormen zijn te vinden op de website.
• Extra vak laten vallen?  Decaan 
• Roostervragen  Tutor / coördinator
• Absenties: absentie@celeanum.nl of de 

magisterapp
• Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de 

conrector via aboks@celeanum.nl

mailto:absentie@celeanum.nl


MAS (Maatschappelijke stage)
 Niet landelijk verplicht 
 Bewuste keuze van het Celeanum

 Doel:
• Kennis maken met vrijwilligerswerk (voorwaarden)
• Kennis maken met organisaties en mensen buiten school
• Ontdekken en verkennen van talenten en interesses
• Ontplooien en zelf actie ondernemen (handelen)

 Verzekering via school
• MaS valt onder aansprakelijkheidsverzekering van OOZ.



Inhoudelijk (MAS)

• Totaal 30 klokuren stage
• Mag op 1 stageplek of op meerdere plekken
• Verplicht handelingsdeel in het PTA
• Dient met een voldoende te worden 

afgesloten
• Uiterlijke inleverdatum: 10 juni 2022

Dhr. Verwer mas@celeanum.nl



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!!



Informatie vanuit het decanaat

• Decanen: Martine de Haan & Frederieke van Perlo

• Bereikbaarheid: decanaat@celeanum.nl

• Inloopspreekuur: maandag en donderdag 14.00 -
15.45

mailto:decanaat@celeanum.nl


Vragen

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



Deel 2: kennismaken met de tutor

- Kopieer of klik op 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

4A
• Mw. Vogelzang

4B
• Dhr. Schroten

4C
• Mw. Lelifeld

4D
• Dhr. Oudshoorn

4E
• Mw. Putman

4F
• Dhr. Slot


	Voorlichtingsavond klas 4
	Programma
	Een nieuwe conrector
	De organisatie in de bovenbouw
	Jaarrooster:�Belangrijke data rondom toetsing
	Overige belangrijke data
	Het PTA
	Roosterzaken en cijfers
	Herkansen
	Overige regelingen
	MAS (Maatschappelijke stage)
	Inhoudelijk (MAS)
	Corona en NPO
	Ouderbetrokkenheid
	Informatie vanuit het decanaat
	Vragen
	Deel 2: kennismaken met de tutor

