
Voorlichtingsavond klas 6
7 september 2021

Plenaire deel
Algemene informatie 

Rome-/Griekenlandreis
Decanaat

We beginnen om 19.30 uur



Programma

• Voorstellen en nieuwe organisatie
• Rome-/Griekenlandreis 

(dhr. Van Oossanen, dhr. Van Aller, mevr. Weustenenk)
• Het eindexamenjaar; SE, PWS, CE, studiekeuze 
• 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
(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.



Rome- en Griekenlandreis 2021
• Rome: vertrek Celeanum Zoom;  zo 24/10 9:30-10:00 -

zo 31/10 18:00
• Griekenland: vertrek Dobbe; ma 25/10 03:00 - zo 

31/10 01:00
Vertrek: 

• Paspoort / ID
• DCC app voor vaccinatie of test
• Ingevuld dPLF; Passenger Locator Form (24u van 

tevoren)

Voor vertrek tonen 
(handbagage)

• Reis- en annuleringsverzekering individueel 
afsluiten (voor eigen bagage etc)

• Ziektekosten verzekeringspasje
Verzekering

• Allergieën / medicijnen andere relevante 
bijzonderheden (wvanoossanen@celeanum.nl)Doorgeven 

• Griekse Romeinse Cultuurhistorie
• Onderdeel van SE, 8 oktober Rome-

/Griekenlanddag
KCV-lessen



Programma Romereis

Dagprogramma’s:
- Ochtenddeel excursie, start 9.00
- Middagdeel excursie na de lunch
- Avond -> zelfstandig in groepjes uit eten (geld mee + evt. allergieverklaring)
- om 22.30 iedereen binnen

Bijzondere dagdelen: 
1. Keuzeprogramma
2. Vrije ochtend (laatste ochtend)

Vertrek: 24-10, ca. 9.30-10.00 (neem zelf lunch mee) 
 aankomst: 25-10, ca. 8.00

Terugreis: 30+31 oktober, aankomst in Zwolle: begin avond



Presentaties leerlingen
…. en echte experts



De gidsen en begeleiders

• Dhr. Vaalburg
• Dhr. Van Oossanen
• Dhr. Van Aller
• Mevr. Van Riessen
• Mevr. Nuninga
• Mevr. Nortier
• Dhr. Bos
• Mevr. Hummel

• Dhr. Jonkers
• Dhr. Gaastra
• Dhr. Verwer
• Mevr. Vogelzang
• Mevr. Jungerius
• Mevr. Boesschoten
• ?







Jaarrooster:
Belangrijke data rondom toetsing

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

ma 8 nov – di 16 nov : Toetsweek 1 (SE)

di 18 jan – wo 26 jan : Toetsweek 2 (SE)

ma 28 mrt – di 5 apr : Toetsweek 3 (SE)

do 12 mei – wo 25 mei : Centraal Examen (CE)



Overige 
belangrijke 
data

vr 19 nov : Propaganda avond (PPA)

wo 20 apr : laatste lesdag

vr 22 apr : examenstunt

do 14 jul : diplomauitreiking

di 1 mrt : klas 6 PWS-avond

24/25  okt – 31 okt: Rome-/Griekenlandreis 

vr 8 okt : projectdag Rome/ Griekenland



Schoolexamen

• 50 % van het eindcijfer.
• Cijfers van klas 5 en soms klas 4 tellen ook 

mee.
• Luistertoetsen
• Herkansingsregeling
• NLT en combicijfer is alleen SE.
• Combinatiecijfer = (Ml+PWS) / 2



Het profielwerkstuk (PWS)

• Ongeveer de helft is klaar.
• 11 februari inleveren
• Onderdeel combinatiecijfer
• Niet inleveren  geen diploma!
• Presentatieavond: di 1 maart 2022
• Begeleiding, eisen, beoordeling



Centraal Eindexamen (CE)

• 50% van het eindcijfer.
• Tijdvak 1: 12/05 t/m 25/05
• Aanvang: 9:00 uur of 13:30 uur
• Duur: 2,5 uur of 3 uur (dyslecten: + 0,5 uur)
• Absentie  tijdvak 2
• Wo 15/06  uitslag tijdvak 1
• Tijdvak 2: 20/06 t/m 23/06
• Vr 01/07  Uitslag tijdvak 2
• Rust is belangrijk !!!



Rooster CE
1e Tijdvak
Donderdag 12 mei Nederlands 13.30-16.30 uur
Vrijdag 13 mei Filosofie 09.00-12.00 uur

Biologie 13.30-16.30 uur
Maandag 16 mei Geschiedenis 09.00-12.00 uur

Scheikunde 13.30-16.30 uur
Dinsdag 17 mei Latijn 09.00-12.00 uur

Bedrijfseconomie 13.30-16.30 uur
Woensdag 18 mei Engels 13.30-16.00 uur
Donderdag 19 mei Natuurkunde 13.30-16.30 uur
Vrijdag 20 mei Grieks 09.00-12.00 uur

Wiskunde A, B, C 13.30-16.00 uur
Maandag 23 mei Duits 9.00-11.30 uur

Aardrijkskunde 13.30-16.30 uur
Dinsdag 24 mei Economie 13.30-16.30 uur
Woensdag 25 mei Maatschappijwetenschappen 9.00-12.00 uur

Frans 13.30-16.00 uur



Geslaagd……..
Een leerling is geslaagd als:
• alle cijfers zijn 6 of hoger 
• er is één 5 en de rest 6 of hoger
• er is één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6
• er is twee keer 5 of er is één 5 en één 4, en bovendien de rest 6 of hoger en 

gemiddeld 6

• EN BOVENDIEN:
• het gemiddelde van alle CE-cijfers ≥ 5,5!!
• maximaal één onvoldoende (5) voor Ne/En/Wi

Gelukt?  Diploma-uitreiking: 14 juli
Cum laude vermelding op het diploma bij gemiddeld 8,0 en geen eindcijfer 

lager dan 7. Het hoogste cijfer uit het vrije deel telt mee!



Overige regelingen

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

• Ziekte bij het CE melden bij de conrector.
• 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


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 
of gebruik de link die is gestuurd.

- 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

6A
• Mw. Assink

6B
• Mw. De Boer-Arts

6C
• Mw. Pruis

6D
• Dhr. Van der Zwaag
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