
 

Zwolle, 5 oktober 2022 

 

 

Betreft: Cnopiusplus klas 2 en 3 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op het Gymnasium Celeanum wordt ook dit jaar weer het Cnopiusplusprogramma aangeboden 
aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Dit jaar zal het programma er anders uit gaan 
zien in vergelijking met voorgaande jaren. Om die reden informeren wij u over de nieuwe opzet 
van Cnopiusplus. U ontvangt deze informatie omdat uw kind vorig schooljaar heeft 
deelgenomen aan het Cnopiusplusprogramma of omdat uw kind daarvoor in aanmerking komt.  
 
De voornaamste verandering ten opzichte van vorig jaar is dat de begeleiding van de 
Cnopiusleerlingen voornamelijk in groepsverband plaatsvindt. De individuele 
Cnopiusplusbegeleider verdwijnt. Alle deelnemers aan het Cnopiuplusprogramma zullen in het 
kader van de begeleiding groepsbijeenkomsten bijwonen. Daarnaast kunnen de leerlingen 
gebruik maken van een inloopspreekuur, waar ze kunnen spreken met één van de collega’s die 
het Cnopiuplusprogramma begeleiden. De evaluatiegesprekken met ouders komen te vervallen. 
 
Wij willen uw zoon of dochter van harte uitnodigen voor de eerste informatiebijeenkomst die 
gepland staat op donderdag 13 oktober om 14:30 uur aan de Zoom. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst zullen we hen uitleggen wat het Cnopiusplusprogramma dit jaar inhoudt, 
vragen beantwoorden en kennis maken met elkaar. Na deze informatiebijeenkomst besluit de 
leerling om dit jaar wel of niet (weer) deel te nemen aan het Cnopiuplusprogramma. Omdat we 
het belangrijk vinden om iedereen te bereiken is deze eerste informatiebijeenkomst verplicht 
voor alle leerlingen die deze uitnodiging ontvangen. De lokalen voor deze bijeenkomst worden 
nog bekend gemaakt. 
 
Wanneer een leerling deelneemt aan het Cnopiusplusprogramma dan is aanwezigheid bij de 
groepsbijeenkomsten vervolgens verplicht. Deze bijeenkomsten vinden telkens plaats om 14:30 
uur aan de Zoom. De bijeenkomsten zijn gepland op:  
 

17 november 15 december 16 februari 11 mei 22 juni 

 
Elke dinsdag en donderdag is er tijdens het 3e uur een inloopspreekuur aan de Zoom. Hier 
kunnen leerlingen terecht met alle vragen over hun project of over het compacten van lessen.  
 
Op donderdag 13 juli is er een afsluitende middag waarbij de leerlingen hun projecten aan elkaar 
kunnen laten zien. 
 
Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een mooi 
Cnopiusplustraject met uw zoon of dochter.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marieke Hobbeling en Anneke Mook 
Begeleiders Cnopiusplus 


