
 

 

www.celeanum.nl 

 
Zwolle, 7 september 2022 

 

 

 

Betreft: Overgangsregeling 

 

 

 

 
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aan het begin van het schooljaar worden de overgangsnormen voor het betreffende schooljaar 
altijd vastgesteld. De vastgestelde overgangsregelingen per leerjaar zijn in ons normenboekje te 
vinden. U vindt het normenboekje <<hier>>. Er zijn een paar wijzigingen waar we met deze brief 
u over willen informeren. 
 
De belangrijkste wijziging is dat bij bevordering onze cum laude-regeling in zijn geheel is komen 
te vervallen. Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen alleen nog bij het behalen van hun diploma 
het judicium cum laude ontvangen. Hoewel we het belangrijk vinden om leerlingen uit te dagen, 
de lat voldoende hoog te leggen en excellentie te stimuleren, vinden we het ook belangrijk om 
oog te hebben voor de werk- en prestatiedruk van onze leerlingen. De cum laude-regeling 
werkte voor een deel van de leerlingen werk- en prestatiedrukverhogend en dat vinden wij 
onwenselijk. Daarnaast zijn wij van mening dat het judicium cum laude vooral passend is bij het 
afronden van een opleiding, in plaats van bij tussentijdse bevordering.  
 
Met ingang van het huidige schooljaar is ook het bindend studieadvies komen te vervallen. In de 
praktijk werd hier al bijna geen gebruik van gemaakt. Daarnaast gaan we er vanuit dat leerlingen 
die bij ons aangemeld worden en aangenomen zijn in principe in staat zouden moeten zijn om 
op het Celeanum hun diploma te behalen. Wanneer de resultaten tegenvallen is doubleren in 
principe altijd mogelijk, waardoor een bindend studieadvies in onze optiek overbodig is. 
 
Ten slotte is de interne procedure rondom de overgang aangepast aan de schoolleidingstructuur 
zoals die sinds vorig jaar bestaat, maar dit heeft voor de leerlingen en ouders eigenlijk geen 
directe consequenties. 
 
De overgangsnormen zijn in te zien in het normenboekje op onze website en we hopen u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
     
 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA   A.F.M. (Antoon) Boks MEd MA 
Rector      Conrector 
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