
Voorlichtingsavond klas 5

2 september 2021
Plenaire deel

Van harte welkom.
We starten om 20.00 uur



Programma

• Voorstellen en nieuwe organisatie
• Klas 5: jaarrooster, PTA, PWS, 
• Corona en NPO
• Rome-/Griekenlandreis
• 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
(dhr. Van Oossanen)
• 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

vr 19 nov : Propaganda avond (PPA)

do 7 dec : PWS voorlichting en PWS boekje

13 tm 17 dec : inschrijven PWS

do 13 jan : Voorlichtingsavond Rome-
/Griekenlandreis ouders en leerlingen

di 1 mrt : klas 6 PWS-avond

vr 4 mrt – zo 13 mrt: Rome-/Griekenlandreis 

Internationaliseringsproject speelt nog niet zodra dat 
gebeurt, wordt u geïnformeerd.



Het profielwerkstuk (PWS)

• Wat is een profielwerkstuk?
• De start:

– Vak
– Onderwerp
– Maatje

• Begeleiding, eisen, beoordeling



Cijfers in klas 5 en testimonium

• SE-cijfers 
– 50 % van het uiteindelijke eindcijfer voor vakken met 

CSE.
– 100 % eindcijfer voor SE-vakken (NLT, combi)
– Alle cijfers klas 5 tellen mee.
– Cijfers klas 5 soms van belang voor vervolgstudie

• Combinatiecijfer
– Maatschappijleer en PWS

• Testimonium
– Getuigschrift deelname bijzondere activiteiten



Herkansen

• Herkansingsregeling
– vier herkansingen 
– 1 mogelijkheid tot herkansen in periode 1, 2 en 3. 

Periode 4 in klas 6!
– meerdere vaste herkansingsmomenten (middagen)
– geen herkansing voor mondelinge toetsen en praktische 

opdrachten
– 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



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


Activiteiten studiekeuze

• Individuele gesprekken tussen leerlingen en 
tutoren en/of decanen

• Het doen van studiekeuzetesten via Qompas
• Drie dagen per jaar verlof voor bezoek open 

dagen of proefstuderen
• Onderwijsbeurzen (extern), informatiemarkt 

(oud-Celeasten vertellen), beroepenavond 
(ouders vertellen)

(Data en meer details in de meegestuurde bijlages)



Meer weten?

• Er zijn diverse websites die helpen bij het maken van 
een studiekeuze, bv studiekeuze123

• Informatie op de decanaatspagina op de website 
• Instagram: @celeanumdecanaat
• Maak een afspraak met de decanen via 

decanaat@celeanum.nl
• Bekijk de websites van de diverse universiteiten om in 

te schrijven voor proefstuderen en open dagen.

(Links en overzichten van open dagen etc in de 
meegestuurde bijlages)



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

5A
• Dhr. Bos

5B
• Mw. Kaskens

5C
• Dhr. Gaastra

5D
• Dhr. Van Aller

5E
• Mw. Jungerius
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