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Gespreksverslag 11 april klankbordgroep Onderbouw en Jong Celeanum 

 

De bijeenkomst is door ongeveer 25 mensen bezocht. 

Globale afspiegeling: 

Ongeveer 4 personen voor JC 

Ongeveer 10 personen voor klas 1 

Ongeveer 7 personen voor klas 2 

Ongeveer 4 personen voor klas 3 

 

Over het algemeen veel positieve geluiden.  

 

De rector gaf een korte toelichting op de organisatiestructuur. 

Die is nu: 1 rector en 1 conrector met daaronder 3 coördinatoren voor klas 1 en 2, klas 3 en 4 en 

klas 5 en 6. 

Coördinator voor klas 1 en 2 is mevrouw Kruizinga, voor klas 3 meneer Top.  

Voor JC zijn mevrouw Tollet en mevrouw Ter Bork aanspreekpunt. 

 

Punten uit de gevoerde gesprekken  

 

Profielkeuze bij 3de klas 

Inhoudelijke advisering viel bij een leerling tegen, werd voornamelijk aangestuurd op het nemen 

van extra vakken. 

Talentgesprekken met de decanen zijn als heel waardevol omschreven. 

Het plus en min systeem is onduidelijk (een minnetje voor Latijn en Grieks werd geïnterpreteerd 

als kies een andere school). 

 

Overgang van basisschool 

De eerste periode voor klas 1 werd door behoorlijk wat ouders als heel heftig omschreven. Er 

waren zelfs al veel overhoringen voor de eerste toetsweek.  

Leerlingen hadden soms geen idee hoe ze moesten leren. Graag meer uitleg alvorens de 

leerlingen de eerste toetsweek in gaan. Kan dat niet eerst worden getraind? Dus voor de rots en 

water training. Rector gaat mogelijkheden onderzoeken voor komend jaar. 

 

Toetsperiodes 

De school is bezig met een onderzoek of het aantal periodes voor toetsen van 4 naar 3 terug 

kan. Ook tussendoor zouden dan niet te veel toetsen moeten plaatsvinden (want anders 

verschuiving van het probleem). Dit systeem zou niet komend jaar, maar pas daarna in kunnen 

gaan. 



 

 

www.celeanum.nl 

Kan er ook meer tijd tussen vakantie en aanvang toetsweek komen? Of week tussen 

vakantie en toetsweek huiswerkvrij? 

Magister 

Verzoek om alle toetsstof in Magister te zetten. Soms is niet duidelijk waar het staat. 

Ook komt de toetsstof van de vakken er op verschillende momenten in. Voor huiswerk 

blijkt dit soms zelfs pas de avond van tevoren in Magister te komen.  

Cum Laude 

De schoolleiding is voornemens volgend jaar de aantekening Cum Laude bij de overgang 

te laten vervallen. 

Cambridge 

Cambridge Engels gaat veranderen. Ook niet Cambridge klassen kunnen een hoger 

niveau aan. Brieven hierover gaan binnenkort uit.  

Overgangsnorm 

Voorstel voor aanpassing overgangsnormen is in de maak. Vorig jaar was er een hoge 

uitstroom. Dat wordt dit jaar weer verwacht. Ook andere scholen hebben hiermee te 

maken, maar daar kun je een niveau lager en valt het minder op. Leerlingen hebben 

mogelijk wel minder lesstof behandeld, maar er is sprake van een surplus van lesstof op 

het Gymnasium, waardoor dit niet de primaire zorg van de schoolleiding is. De focus ligt 

op ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak en bij studievaardigheden. 

Digitaal onderwijs 

Aanwezigen waren enthousiast over het digitaal onderwijs. Dat is goed opgepakt.  

Nederlands en Frans 

Zorgen over Nederlands. Zijn veel wisselingen bij klas 1 in docenten geweest. De toetsen 

sluiten niet aan op wat leerlingen verwachten.  

Men is ook niet enthousiast over de gebruikte methode (die is net vernieuwd in klas 1). 

Rector gaat navraag doen bij de sectie Nederlands.  

Bij Frans werkt de ene docent wel uit de boeken en de andere niet. Dat sluit niet goed 

aan bij wisselingen van docent na een jaar. Ook zijn losse stencils en tieners geen goede 

combinatie. Ten slotte zijn er leerlingen die woorden verkeerd noteren en die woorden 

dus ook fout leren (luistert nogal nauw met streepjes etc.).  
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Cnopius traject 

Bij een leerling ligt dit al behoorlijk stil en de leerling wil wel graag verder. Docent 

reageert langzaam op mail. Andere ouder is juist erg positief: hangt blijkbaar van de 

begeleider af. 

Feesten 

Tweede klas heeft al 4 feesten gemist. Vooral het missen van het gala in de onderbouw 

doet pijn. Bekend dat niet alles kan worden ingehaald, maar tweede klas heeft nog nooit 

een feest op school gehad en krijgen zij nu nooit het onderbouw gala? De ZGB werkt 

aan een extra feest voor alle jaarlagen. 

Uitwisseling Italië 

Uitwisseling Italië was geweldig en fantastisch dat dit door is gegaan. 

Gym 

Gym klas 1e zijn regelmatig maar 10 leerlingen aanwezig. Rector doet navraag. 

Drie kwartier voorbereidingstijd 

De drie kwartier voorbereidingstijd voor een toets komt waarschijnlijk te vervallen. De 

meeste aanwezigen zouden dit jammer vinden, het is toch prettig je van tevoren nog 

even in een vak te kunnen verdiepen (vooral als het de tweede toets van die dag is).  


