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Introductieweek



De organisatie in de onderbouw

Conrector

(dhr. Boks)

• Schoolleiding

• Organisatiebeleid

• Personeel
• Eindverantwoordelijk 

personeel

Coördinator

(mw. Kruizinga)

• Leerlingzaken

• 2e lijns oudercontact

• Begeleiding tutoren

Tutoren 
(diverse collega’s)

•Eerste 
aanspreekpunt 
leerlingen

•1e lijns
oudercontact

•Tutoruur

•Begeleiding 
leerlingen

Maatjes
(diverse leerlingen 
klas 4)

• Hulp voor tutor

• Activiteiten

• Bemiddelaar

• Aanspreekpunt



Mededelingen
• Overdracht vanuit de basisschool 

• Inlogcode Magister, website, jaaragenda, socials
• Foto’s social media/website en privacy → Toestemming aanpasbaar in 

magister-app of magister-web.

• Bus- of treinpas

• Ouderavonden

• ‘Telefooncirkel’, appgroep met de klas

• Kluisjes
• Eigen kluisje aan de Westerlaan
• Gedeeld kluisje aan de Zoom



Ondersteuning

• CBO screening (TW1) 

• Woordbeelddictee 
• Extra Nederlands en rekenen (RT)

• Tutorles
Think

Cursus leren leren en plannen
Maatjesproject

• Bijleshulp; leerling helpt leerling

• Huiswerkinstituut in school: Lyceo

• Zorgteam



Specifieke
leerlingondersteuning

• Via tutor naar zorgcoördinator

• Intern begeleider

• Leerlingbegeleiders + Celelokaal

• Orthopedagoog/GZ-psycholoog

• Preventieve dyslexiebegeleiding



Stroomschema Gesprek leerling/ouder met tutor

Tutor

Reden voor doorverwijzing? Ja

coördinator/ conrector neemt 
contact op zorgcoördinator

Tutor neemt contact op met coördinator/ 
conrector en/of zorgcoördinator

Bespreking leerling Kernteam of directe 
doorverwijzing door zorgcoördinator

Optie 1: Terugverwijzen naar tutorOptie 2: Doorverwijzen naar 
interne ondersteuning *

Optie 3: Doorverwijzen naar externe 
ondersteuning op school**

Optie 4: Doorverwijzen naar externe 
ondersteuning buiten school *** 

Reden voor doorverwijzing? Nee



Extra
• Schoolorkest & musicalcast

• Elma

• GSA

• Sportcommissie

• Debatcommissie

• Lessen Chinees

• Cnopiusplus

• Onderbouwprojecten – start p3



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



Feestjes

• Brugklasfeest – vrijdag 23 september

• Gala Nova – vrijdag 9 december 



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!!



Hulp gevraagd

• Mediatheek! Per direct: 
abrandon@celeanum.nl

• 1x per 2 weken hulp gevraagd op: 
dinsdagochtend, dinsdagmiddag en 
woensdagochtend

• Ouderraad

• Excursies

• Klankbordgroep – uitnodiging per mail

mailto:abrandon@celeanum.nl


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 de 
lokalen

U herkent de ouders van uw klas 
aan de sticker!

Klas en tutor Lokaal

1a Marianne 
Weustenenk

11

1b Maurice van der 
Reest

12

1c José Lorijn 13

1d Els ten Dolle 15

1e Eva Nortier 16


