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Betreft: Voorlichting studiekeuze 

 

 

 

Beste leerlingen en ouders klas 6, 

 

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal activiteiten die we voor de leerlingen 

van klas 6 organiseren in het kader van studiekeuze. Ook willen we jullie van harte uitnodigen 

voor de ouder- en leerlingenavond. De activiteiten van dit schooljaar op een rij: 

 

• 13 oktober 2023, 19.30 – ca 20.30 uur: Online ouder- en leerlingenavond rondom 

studiekeuze.  

• 11 november 2022, 14.00 - ca 16.00 uur: Informatiemarkt voor leerlingen klas 5 en 6  

• 6 maart 2023, 19.00-21.00 uur: Beroepenavond voor leerlingen klas 5 en 6 op Thorbecke 

Scholengemeenschap 

• Het hele jaar door: talentgesprekken 

• Het hele jaar door: open dagen en proef studeren, verlof 

 

Online ouder- en leerlingenavond  

Tijdens deze avond op 13 oktober zullen we wat dieper ingaan op de praktische zaken rondom 

studiekeuze. De avond start om 19.30 uur. 

Vergaderlink:https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGUwZjdjODgtN2E0OC00NjE4LWI2MTctODI4MDIzN2Q2Mjk5%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225720262a-92d0-4661-8428-

5448f97662f1%22%2c%22Oid%22%3a%2277378880-623d-41cd-8f4c-01bcbfb4c717%22%7d 

 

Informatiemarkt  

Tijdens de informatiemiddag op 11 november 2022 zullen oud-Celeasten vertellen over de 

stappen die zij gezet hebben om tot hun studiekeuze te komen en wat zij nu doen. Er zijn zeer 

uiteenlopende studies te bezoeken. Ook zal er informatie zijn van leerlingen die een tussenjaar 

hebben gedaan. 

 

Vorig jaar is deze markt ook geweest. Voor leerlingen van klas 5 is deze middag verplicht, maar 

ook de leerlingen van klas 6 zijn van harte uitgenodigd om te komen. Het precieze programma 

met welke studies etc. te bezoeken zijn volgt zo snel mogelijk. 
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Beroepenavond 

Op maandag 6 maart 2023 is de Beroepenavond van 19.00 - 21.00 uur, gehouden op de 

Thorbecke Scholengemeenschap. Tijdens deze avond vertellen verschillende 

beroepsbeoefenaars over hun werk en opleiding daartoe. Zij worden vergezeld door een 

student die op dit moment een verwante opleiding doet. Deze avond was vorig jaar ook, maar 

dan online. Hoewel de avond bedoeld is voor klas 5, zijn ook de leerlingen van klas 6 van harte 

uitgenodigd. Meer informatie volgt via Magister. Binnenkort ontvangen alle ouders van het 

Celeanum een brief met de vraag of zij spreker willen zijn op deze avond. 

 

Talentgesprekken 

Leerlingen kunnen het hele jaar door een talentgesprek aanvragen bij de decanen. Het doel van 

een talentgesprek is om samen te ontdekken wat de leerling leuk vindt, waar zijn of haar kracht 

ligt en hoe dit inzicht uiteindelijk kan helpen bij het maken van een studiekeuze. Soms is één 

gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. 

 

Open Dagen en verlof 

Alle Hbo-instellingen en universiteiten hebben open dagen en dagen waarop je kunt proef 

studeren en dergelijke. In de bijlage een overzicht met daarin de data van alle Hbo’s en 

universiteiten voor zover nu bekend. Hou vooral ook zelf de diverse websites in de gaten. 

 

De aftrap van alle open dagen-activiteiten is de Onderwijsbeurs Noordoost Nederland. Deze is 

op 7 en 8 oktober in de IJsselhallen. Het is nodig om een online een ticket te bestellen. 

 

Alle leerlingen hebben drie verlofdagen per jaar om naar open dagen etc. te gaan. Dit verlof 

vraag je minimaal een week van tevoren aan met een speciaal formulier dat je kunt vinden op 

de decanaatspagina op de Celeanumsite: https://www.celeanum.nl/begeleiding/decanaat-

profiel-en-studiekeuze/ 

 

We hopen jullie online te mogen begroeten op 13 oktober. Zijn er nog vragen dan kun je mailen 

naar decanaat@celeanum.nl. Ook houden we een Instagram account bij, @celeanumdecanaat, 

waarop we regelmatige handige tips, data van open dagen etc. plaatsen. Onze deur staat altijd 

voor jullie open. We zitten in de werkkamer naast lokaal 12. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frederieke van Perlo    Martine de Haan 

decaan      decaan 
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