
Informatieavond klas 4

21 september 2022
Plenaire deel

Van harte welkom.

Koffiedrinken in het atrium

• Stel uw vragen aan de leden van de ouderraad

• Boekverkoop door de mediatheek 



Programma

• Voorstellen en organisatie

• Klas 4: jaarrooster, PTA, MAS 

• Ouderbetrokkenheid

• Informatie vanuit decanaat

• Kennismaking met de tutoren



De organisatie in de bovenbouw

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

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

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



Overige 
belangrijke 
data

21 November: Propaganda avond(PPA)

7 December: Ouderspreekavond (online)

16 December: ZGB gala

21 Februari: Ouderspreekavond(online)

April: Universiteitsbezoek

11 Mei: Tutorenspreekavond(online)

24-26 Mei: Berlijn/Parijs/Londenreis



Het PTA

• Programma van Toetsing en Afsluiting

- Toetsstof en weging per vak

- per vak toetsenoverzicht

- soort toetsen per vak

• theoretische toetsen

• praktische opdrachten

• handelingsdelen

• lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers



Roosterzaken en cijfers

• Vak ruilen: alleen mogelijk van WiB naar 

WiA

• Schoolexamencijfers

–Ak, Ec, Ges, Fi, Bec, NLT



Herkansen

• Herkansingsregeling

– Drie herkansingen verspreid over 2 momenten

– Herkansmoment na periode 2 (voor de toetsen uit 
periode 1 en 2) en na periode 4 (voor de toetsen uit 
periode 3 en 4)

– Bewust kiezen voor inzet van herkansing

– geen herkansing voor mondelinge toetsen en 
praktische opdrachten

– Inhalen (bijv door ziekte) gaat voor herkansen. Bij
inhalen vervalt de herkansing.



Overige regelingen

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

• Overgangsnormen zijn te vinden op de website.

• Extra vak laten vallen? → Decaan 

• Roostervragen → Tutor / coördinator

• Absenties: absentie@celeanum.nl of de 
magisterapp

• Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de 
conrector via aboks@celeanum.nl

mailto:absentie@celeanum.nl


MAS (Maatschappelijke stage)
✓ Niet landelijk verplicht 

✓ Bewuste keuze van het Celeanum

✓ Doel:

• Kennis maken met vrijwilligerswerk (voorwaarden)

• Kennis maken met organisaties en mensen buiten 
school

• Ontdekken en verkennen van talenten en interesses

• Ontplooien en zelf actie ondernemen (handelen)

✓ Verzekering via school

• MaS valt onder aansprakelijkheidsverzekering van 
OOZ.



Inhoudelijk (MAS)

• Totaal 30 klokuren stage

• Mag op 1 stageplek of op meerdere 
plekken

• Verplicht handelingsdeel in het PTA

• Dient met een voldoende te worden 
afgesloten

• Uiterlijke inleverdatum: 9 juni 2023

Dhr. Verwer mas@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!!



Vragen

De meeste vragen kunt 

u straks ook aan de 

tutor stellen. 



Studiekeuzeoriëntatie klas 4

Decanen: 

Martine de Haan 

& 

Frederieke van Perlo



Activiteiten studiekeuze

• Individuele gesprekken tussen leerlingen en 
tutoren en/of decanen

• Twee dagen per jaar verlof voor bezoek open 
dagen of proefstuderen (aanvragen)

• Universiteitsbezoek (april hele dag)



Een passende studiekeuze is het resultaat
van laag 1 & 2. De laatste twijfels afwegen en 
met overtuiging kiezen voor één studie.

Daarna verzamel je informatie & ervaringen
over interessante studies en bouw je relevante
studiekennis op.

Het fundament van een passende studie- keuze
is zelfkennis. Geen betrouwbare zelfkennis = 
Geen Passende Studiekeuze

De ‘Studiekeuze Piramide’

Studiekeuzemaken.nl – Tom Dekker



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



Meer weten?

• Er zijn diverse websites die helpen bij het maken 
van een studiekeuze, bv studiekeuze123

• Informatie op de decanaatspagina op de website
• Instagram: @celeanumdecanaat
• Maak een afspraak met de decanen via 

decanaat@celeanum.nl op loop langs, 
werkkamer naast lokaal 12

• Bekijk de websites van de diverse hoge scholen 
en universiteiten om in te schrijven voor 
proefstuderen en open dagen.

mailto:decanaat@celeanum.nl


Deel 2: Kennismaken met de tutor

Kennismaken met de tutor in onderstaande lokalen

4A Mw. Van Overveld lokaal 22

4B Mw. Broekman lokaal 23

4C Mw. de Haan lokaal 24


