
Informatieavond klas 3

21 september 2022
Plenaire deel

Van harte welkom.



Programma

• Voorstellen en organisatie

• Klas 3: jaarrooster 

• Ouderbetrokkenheid

• Informatie vanuit decanaat

• Kennismaking met de tutoren



De organisatie in de onderbouw

Conrector

(dhr. Boks)

• Schoolleiding

• Organisatiebeleid

• Personeel

• Eindverantwoordelijk 
bovenbouwteam

Coördinator klas 
3 & 4

(dhr. Top)

• 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

wo 2 nov – do 10 nov : Toetsweek 1

do 19 jan – vr 27 jan : Toetsweek 2

di 4 apr – vr 14 apr : Toetsweek 3

di 27 juni – wo 5 juli : Toetsweek 4

NB Er is nog maar een kwartier voorbereidingstijd voorafgaand aan de 
toetsen.



Overige 
belangrijke 
data

23 September:     Theatervoorstelling(LOB)

30 september:     Jaarlaagactiviteit

6 oktober:            Rozenboomherdenking

21 November: Propaganda-avond(PPA)

7 December: Ouderspreekavond (online)

16 December: ZGB gala

1 Februari: Ouders en ll’en ouderavond 2e fase

13 Februari: Valentijnsfeest

21 Februari: Ouderspreekavond(online)

Voor 14 April: Inleveren profielkeuzeformulier

11 Mei:                 Tutorenspreekavond (online)



Overige regelingen

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

• Overgangsnormen zijn te vinden op de website.

• Roostervragen → Tutor / coördinator

• Absenties: absentie@celeanum.nl of de 
magisterapp

• Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de 
conrector via aboks@celeanum.nl Gebruik 
formulier op de website van school.

mailto:absentie@celeanum.nl
mailto:aboks@celeanum.nl


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: 

Profielkeuze klas 3

Decanen: 

Martine de Haan 

& 

Frederieke van Perlo



Profielen



Keuzevakken

• Eén verplicht keuzevak in de vrije ruimte 

Voor extra vakken in de vrije ruimte geldt: 

• Tweede keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,0 

• Derde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,5 

• Vierde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 8,0



Voorstelling 
Later begint nu - Signatuur Onbekend:



Talentgesprek



Ik kan erg genieten 

van een Eureka 

moment

Muziek maakt mij blij; 
heerlijk rustig luisteren

Ik hou van filosofie, omdat het 
mij dwingt anders te denken

Ik word blij van 

gepassioneerde 

docenten

Ik word blij van een nieuwe 
grote doos Lego Technic

Ik hou van exact, 
theoretisch bezig zijn 

Ik vind school leuk, omdat ik 
dan contact heb met anderen 

Ik krijg energie als ik het 
talent van anderen herken, 
bijvoorbeeld in muziek



Jaarplanning decanaat

Periode 2

• Aftrap LOB-traject: theaterworkshop (23 september)

• Tutorlessen gericht op het ontdekken van talenten, interesses, sterke en zwakke 
punten

• Qompas: digitale lesmethode voor LOB

• Adviezen van vakdocenten aan leerlingen einde periode

Periode 3

• Individuele LOB-gesprekken gericht op het maken van een profielkeuze door tutor 
en leerling. Zo nodig LOB-gesprekken met decaan.

• Qompas: digitale lesmethode voor LOB

• Voorlichtingsavond nieuwe vakken bovenbouw (1 feb 2023)

• 14 april 2023: inleveren profielkeuzeformulier



Bereikbaarheid

• Decanenkamer (naast lokaal 12)

• Afspraak maken via decanaat@celeanum.nl

• Volg ons ook op 
Instagram: @celeanumdecanaat

mailto:decanaat@celeanum.nl


Vragen

De meeste vragen kunt 

u straks ook aan de 

tutor stellen. 



Deel 2: Koffiemoment en kennismaken met de tutor

Koffiedrinken in het atrium
• Stel uw vragen aan de leden van de ouderraad
• Boekverkoop door de mediatheek 

Kennismaken met de tutor in onderstaande lokalen

3A Mw. Perizonius lokaal 11

3B Dhr. Slot lokaal 12

3C           Dhr. Bernardus                   lokaal 13

3D Dhr. Sjollema lokaal 14


