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Het nieuwe schooljaar is inmiddels een week oud en
de school bruist weer van de levendigheid. Het
aantal leerlingen op onze locatie ligt rond de 1100;
daarnaast hebben we een 70-tal leerlingen op de
vrije school, het Michael College. Het aantal nieuwe
leerlingen in de brugklas bedraagt 229 in totaal.
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Onder andere via deze nieuwsbrief proberen we
ouders/verzorgers en leerlingen zo goed mogelijk te
informeren over actuele zaken. We versturen deze
nieuwsbrief digitaal en we plaatsen hem op de site
op de elders in deze nieuwsbrief vermelde data.
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En natuurlijk gaan we er met z’n allen weer een mooi
schooljaar van maken!
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Organisatie
Er zijn drie leerlingcoördinatoren; zij zijn verantwoordelijk voor alles wat rondom een leerling
georganiseerd moet worden. Daarnaast zijn zij, na de mentor, een aanspreekpunt voor
leerlingen en ouders. De coördinatoren zijn:
brugklas: dhr. Nieuwenhuis
mavo (klas 2 t/m 4): dhr. Bouter
havo, vwo en tto (klas 2 t/m 6): mw. Van Aarle
Verder zijn er twee afdelingsleiders; zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de
afdelingen.
mavo: mw. Van Rij
havo, vwo en tto: voorheen was dhr. Jorna hier de afdelingsleider, maar hij heeft met ingang
van dit schooljaar een nieuwe baan in Wolvega aangenomen. De sollicitatiegesprekken met
zijn opvolger / -ster zijn inmiddels in volle gang. In tussentijd is mw. Van Rij het aanspreekpunt.
Verder kunt u met de vragen over TTO en de leerlingenzorg terecht bij
TTO-specialist: dhr. Visser
Zorgcoördinator: mw. Zwiers
In de schoolgids (zie website) vindt u alle contactinformatie voor komend jaar.
Lesuren
Het rooster vermeldt lesuren genummerd
van 1 tot 9. Aansluitend aan het 4e uur
hebben leerlingen en personeel een pauze
van een half uur. Dat kan voorafgaand aan
het 5e lesuur zijn (11.50 tot 12.20 uur voor
de begane grond en de units) of juist ná het
5e uur (12.35 tot 13.05 uur voor de eerste

en tweede verdieping). Op deze manier
heeft steeds de helft van de leerlingen
gelijktijdig middagpauze en dit komt de rust
in het gebouw ten goede. Het aantal 9e uren
in een week is zoveel mogelijk beperkt.

Somtoday
Met ingang van dit schooljaar zal Magister vervangen worden door Somtoday. Dit
onderwijsadministratiesysteem heeft de beschikking over een leerling-, docent- en een
oudersomgeving. Voor deze laatste heeft u onlangs de inloggegevens ontvangen. Aan het
begin van het schooljaar zullen de leerlingen geïnformeerd worden over de verschillende
mogelijkheden. Er bestaat ook een zeer gebruiksvriendelijke applicatie voor zowel ouders als
leerlingen; deze is gratis te verkrijgen in de app store. Als schoolnaam kunt u hier ‘OOZ’
invoeren. U zult hopelijk begrijpen dat een nieuw systeem niet direct naar ieders wens zal
werken. Het heeft echter onze prioriteit en het geniet dan ook onze aandacht om Somtoday
binnen twee weken draaiende te hebben zoals we graag willen. Voor vragen over Somtoday
kunt u terecht bij onze medewerkers van het leerlingloket, de administratie en op
www.somtoday.nl.
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Nevenlocatie
Onze school maakt op dit moment een groei door. Dit komt doordat er (op de gehele Van der
Capellen campus) meer aanmeldingen zijn dan er leerlingen vorig jaar examen gedaan
hebben. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een nevenlocatie te betrekken. Deze locatie
betreft een zojuist beschikbaar gekomen deel van een schoolgebouw aan de Beukenstraat.
Uitbreiding van het huidige gebouw had onze voorkeur, maar dit is financieel niet haalbaar,
mede door de aangekondigde nieuwbouw.
De volgende klassen gaan komend schooljaar een deel van de week lessen volgen aan de
Beukenstraat: 3H, 3HT, 3A, 3AT, 4H, 5H, 4A, 5A en 6A. Op deze manier hopen we de “pijn”
over meer klassen en docenten te spreiden. We proberen het reizen gedurende dag te
voorkomen.

Nieuwbouw
Onlangs heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de plannen voor nieuwbouw voor
de Van der Capellen SG, Michael College en de Onderwijsroute 10-14. De komende weken
zal het gehele proces in gang gezet worden. De bouw zal plaatsvinden op de sportvelden
van de school, hierdoor zal de school min of meer op dezelfde locatie in Zwolle blijven. Voor
de sportvelden zal in de bouwperiode tijdelijk worden uitgeweken naar sportpark Het Hoge
Laar.

Gift ouderraad
De ouderraad heeft de school twintig nieuwe laptops geschonken om ingezet te worden als
uitleencomputer. We zijn als school hier erg blij mee en danken iedereen voor deze bijdrage.

Toetsweken
Donderdag 8 t/m
woensdag 14 november
Donderdag 17 t/m
woensdag 23 januari
Donderdag 21 t/m
Woensdag 27 maart
Maandag 24 t/m
vrijdag 8 juni

Toetsweek blok 1; klas 4,5 en 6
Toetsweek blok 2; klas 4,5 en 6
Toetsweek blok 3; klas 4,5 en 6
Toetsweek blok 4; alle klassen
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Garderobekastjes, jassen, tassen en het inleveren van waardevolle spullen bij LO
Elke leerling heeft een garderobekastje. Hierin kunnen de jassen, tassen en boeken
opgeborgen worden. De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van eigendommen
van leerlingen. Bij de lessen LO kunnen leerlingen waardevolle spullen inleveren bij de LOdocent; het verzamelbakje wordt tijdens de les in de kluis gelegd. De LO-docent kan bij inname
en uitgifte echter niet nagaan of een ieder zijn eigen spullen meeneemt. Om die reden gebeurt
het inleveren van spullen ook hier op eigen risico.

Leerplicht en verlofaanvragen
Zoals u weet mag de school leerlingen alleen onder bijzondere omstandigheden vrij geven.
Vrij geven om eerder op vakantie te kunnen gaan of later van vakantie terug te komen, is niet
toegestaan. De leerplichtambtenaar zal hierop streng toezien. Mochten er zwaarwegende
omstandigheden zijn die verlof rechtvaardigen, dan moet dat tenminste een week van tevoren
schriftelijk worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator waaronder uw kind valt (zie ook
pagina 2). In overleg met de directie wordt dan een beslissing genomen.

Lift
Onze school heeft een personenlift. Wanneer uw zoon/dochter geen of moeilijk trap kan lopen
voor een korte of langere periode, dan kunt u bij de leerlingcoördinator van uw zoon/dochter
het gebruik van de lift aanvragen. Vervolgens geeft deze zijn/haar besluit door aan het
leerlingloket, waar uw zoon/dochter een liftsleutel kan ophalen.

Inloggen Somtoday en Zermelo
We merken dat het veel leerlingen en ouders is gelukt om in te loggen in Somtoday en
Zermelo. Bij een aantal is dat echter nog niet het geval. In dit bericht leggen we uit hoe het
inloggen in zijn werk gaat.
Inloggen Somtoday
 Ga naar mijncapellen.nl;
 Gebruikersnaam: leerlingnummer(6 cijfers)@capellen.nl ;
 Wachtwoord: laatste 5 cijfers BSN;
 Leerlingen zitten nu in hun schoolmail;
 Tussen de schoolmail staat een e-mail van Somtoday met de accountgegevens. Volg
de instructies die in dit bericht staan;
 Voer bij schoolnaam OOZ in;
 De app voor Somtoday is voor leerlingen en ouders gratis te downloaden in de
appstore.
Inloggen Zermelo
 Download met je smartphone de app van Zermelo in de appstore;
 De volgende handelingen kunnen alleen vanaf de PC:
 Vandercapellen.zportal.nl;
 Gebruikersnaam: leerlingnummer;
 Wachtwoord: laatste vijf cijfers BSN;
 Ga naar koppelingen  koppel app;
 QR code scannen.
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Leerlingen kunnen nu terecht in Somtoday en in Zermelo. Problemen met inloggen? Vraag
een klasgenoot bij wie het al wel is gelukt om hulp. En anders kun je (na 09.00 uur) terecht bij
onze medewerkers van het leerlingloket. Ook ouders die problemen ervaren met het inloggen
kunnen (na 09.00 uur) terecht bij het leerlingloket.

Reizen en uitwisselingen
De komende weken zullen veel van onze leerlingen lesuren en onderwijs buiten het
klaslokaal gaan genieten. Velen gaan de grens over. Letterlijk, via uitwisselingen en
excursies. Maar ook virtueel, door projecten met leeftijdsgenoten in tal van Europese landen.
Samenwerking met buitenlandse scholen vinden we ook terug bij internationale stages en
profielwerkstukken, zowel in groepsverband als individueel. Internationalisering vinden we
namelijk een belangrijk onderdeel van ons onderwijs op Van der Capellen.
Voor de herfstvakantie staan de volgende activiteiten op het programma:
 24 t/m 28 september: brugklaskamp te Oud-Avereest.
 24 t/m 28 september: reisweek 5H & 5A naar Parijs, Berlijn en Glasgow.
 11 t/m 18 oktober: reis 3HT1 naar Bourg en Bresse.
 15 t/m 19 oktober: excursies 3M, 3HT2 en 3A(T) naar Tsjechië.
 15 t/m 10 oktober: uitwisseling 4AT (thuis) Slovenië.
Tijdens de kennismakingsavonden met de mentoren, die in september plaatsvinden, zullen
de betreffende leerlingen en ouders informatie ontvangen over deze activiteiten. Uiteraard
ontvangt u van ons een aparte uitnodiging voor deze avonden.
Om deze activiteiten inhoudelijk goed te kunnen organiseren, begeleiden en bemensen,
komt het rooster voor de leerlingen die “gewoon” in het klaslokaal blijven er anders uit te
zien. Er zullen lessen komen te vervallen, worden verplaatst of over worden genomen door
stagiaires. We proberen deze (internationaliserings)activiteiten zoveel mogelijk te bundelen,
om op die manier de overlast zo minimaal mogelijk te houden. U kunt erop rekenen dat we
onze best doen om het rooster voor iedereen zo passend mogelijk te maken gedurende deze
weken.

Boeken
Uw zoon/dochter heeft een boekenpakket gekregen van Van Dijk. Het is belangrijk om de
pakbon goed na te kijken. Staat er een boek op die u niet heeft ontvangen dan graag contact
opnemen met de klantenservice van Van Dijk. Dit voorkomt veel problemen aan het eind van
het schooljaar.
Er is een verschil tussen leer- en werkboeken.
Leerboeken zijn de boeken die u aan het einde van het schooljaar weer moet inleveren bij
Van Dijk. Deze boeken huren wij voor uw zoon/dochter.
De werkboeken zijn eigendom van de school. Deze moeten aan het einde van het schooljaar
ingeleverd worden bij de school. Daarom mag hier ook niet in geschreven worden., behalve
wanneer de vakdocent het anders aangeeft.
Mocht u nog vragen over de boeken hebben dan graag een mail sturen naar r.kok@ooz.nl
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Informatie Beukenstraat
Komend schooljaar hebben we beschikking over zes lokalen in de Beukenstraat. We zijn dan
inwonend bij de basisschool “De Springplank”. Het adres is Beukenstraat 83, 8021 XA
Zwolle.
We willen er graag voor zorgen dat beide scholen geen last van elkaar hebben. Hieronder
zal een aantal praktische zaken in willekeurige volgorde worden beschreven:


Lestijden: de lessen beginnen 20 minuten later dan bij de Lassuslaan
1e uur: 8.50 – 9.35
2e uur: 9.35 – 10.20
pauze: 10.20 – 10.35
3e uur: 10.40 – 11.25
4e uur: 11.25 – 12.10
5e uur: 12.10 – 12.55
pauze: 12.55 – 13.20
6e uur: 13.25 – 14.10
7e uur: 14.10 – 14.55
8e uur: 14.55 – 15.40
9e uur: 15.40 – 16.25



Er zal geen bel gaan in de Beukenstraat. De docent zal de leswisseltijden zelf in de
gaten moeten houden. In ieder lokaal wordt een klok opgehangen;
Er gelden in de Beukenstraat dezelfde omgangsregels als op de Lassuslaan (zie
website);
De ingang voor de leerlingen is aan de zijkant van het gebouw, dus niet de ingang
van de basisschool;
De lokaalnummers, BS1 t/m BS7 zijn bij de deuren aangebracht;
Er is een personeelsruimte en een leerlingenruimte aanwezig om de pauzes of
tussenuren door te brengen. Aan het eind van de pauzes zal enig corveewerk
gedaan moeten worden;
Het WIFI-netwerk is gelijk aan het WIFI-netwerk op de Lassuslaan;
Er zijn op de Beukenstraat geen kluisjes. Vergeet je boeken voor die dag dus niet!;
Er zijn kapstokken op de gang;
Van der Capellen mag het schoolplein gebruiken dat grenst aan de leslokalen;
De fietsen van de leerlingen moeten in het overdekte fietsenhok gestald worden. Dit
is aan de rechterkant van het schoolplein;
Wanneer leerlingen te laat zijn of verwijderd worden uit de les, dan melden zij zich in
de personeelsruimte. Er zullen daar vergelijkbare sancties gelden zoals we deze op
de Lassuslaan hanteren;
De toiletten voor Van der Capellen zijn op de bovenverdieping. Om deze te gebruiken
moet je de deurkruk ophalen bij de personeelsruimte. We gaan kijken of dit werkbaar
is en zo nodig gaan we op zoek naar een alternatief;
We gaan ervan uit dat de leerlingen voor hun eigen vervoer zorgen naar de
Beukenstraat.
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Mentoren 2018- 2019
1AT1
1AT2
1AHT1
1AHT2
1AH1
1AH2
1MT1
1M1
1M2
1HM1

Mw. Ter Horst
Dhr. Haverink
Mw. Erasmus
Mw. Stiksma/ Mw. Jalving
Mw. Te Wierik
Mw. Wijnbergen
Mw. Draaisma
Mw. Webbink
Mw. Wessels
Mw. Visser

4A

Dhr. Smit
Dhr. Poortman
Dhr. Gelmers

4H

Dhr. Hermsen
Dhr. Kleissen
Dhr. Doedens
Mw. Dechesne
Mw. Van de Streek
Mw. Romunde

2A1
2AT1
2AT2
2AT3
2H1
2H2
2HT1
2HT2
2MT1
2M1
2M2

Mw. Kaspering
Mw. V d Beek/ Mw. Veldman
Dhr. Kip
Mw. Kaspering
Mw. Kiestra
Mw. Özdemir
Mw. Wierenga
Mw. Özdemir
Dhr. Joshua
Mw. Kross/ Dhr. Lückers
Mw. Groenhof/ Dhr. IJntema

5A

Dhr. De Ruyter
Mw. Bosveld

5H

Dhr. De Boer
Dhr. Kalhorn
Mw. Melchers
Mw. Nieuwenhuis
Mw. Kardol

6A

3A1
3AT1
3AT2
3H1
3H2
3HT1
3HT2
3M1
3M2
3M3

Mw. Zwiers/ Mw. Klomp
Dhr. De With
Dhr. Vos
Mw. Wierda
Dhr. Kruise
Dhr. Sanderse
Dhr. Schut
Mw. Vermeer
Dhr. Stadman
Dhr. Drijfhout

Dhr. De Ruyter
Dhr. Poortman
Dhr. Smit
Mw. Wiersma
Mw. Bosveld
Mw. Gieles
Mw. Hartgerink
Mw. Van Keulen

4M1
4M2
4M3

Mw. Jeurissen
Dhr. Van der Mei
Dhr. Seinen
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Agenda t/m 11 november
Vrijdag 7 september
Woensdag 12 september

Donderdag 13 september
Maandag 17 september

Woensdag 19 september
Donderdag 20 september

Vrijdag 21 september
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 september
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Dinsdag 2 oktober

Donderdag 4 oktober

Publicatie Capellen Nieuws nr. 1
Schoolfotograaf
Kennismakingsavond ouders met mentor,
3M, aanvang 19.30 uur
Schoolfotograaf
Kennismakingsavond ouders met mentor,
1AT1, 1AHT1, 1M2, 1M1,1HM1 aanvang 19.30 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
5A(IB), aanvang 19.00 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
3H(T), 3A(T), aanvang 20.00 uur
MR-overleg 1
Kennismakingsavond ouders met mentor,
1AHT2, 1AT2, 1AH1, 1AH2, 1MT1, aanvang 19.30 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
4H(IB), 4A(T), aanvang 19.00 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
5H(IB), aanvang 19.00 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
2HT, aanvang 19.30 uur
Kennismakingsavond ouders met mentor,
2A(T), aanvang 20.00 uur
World press photo CKV, 4A
Brugklaskamp
Reisweek 5H(IB), 5A(IB)
Kennismakingsavond ouders met mentor,
2M, 4M, aanvang 19.30 uur
GMR-overleg 1
Day of the European Languages
Studiemiddag docenten, 14.00 uur
Lessen vervallen vanaf 13.50 uur
Kunstbende Take Over klas 1 en 2, 11.05 - 12.05 uur
Startdag 6A, 15.00 - 22.00 uur
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Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Donderdag 11 t/m
donderdag 18 oktober
Maandag 15 t/m
vrijdag 19 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m
vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Dinsdag 6 november
Donderdag 8 t/m
woensdag 14 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

Samen aan Zet 5H(IB) deel 1,
aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 6A(IB) deel 1,
aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 4M deel 1, aanvang 19.30 uur
Uitwisseling 3HT Frankrijk (Nederland)
Excursie Tsjechië 3M, 3H, 3HT2 en 3A(T)
Uitwisseling 4AT Slovenië (Nederland)
Samen aan Zet 4M deel 1, aanvang 19.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 2
LO-activiteit, outdoor
Herfstvakantie
Samen aan Zet 4M deel 2, aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 5H(IB) deel 2, aanvang 19.30 uur
MR-overleg 2
Samen aan Zet 6A(IB) deel 2, aanvang 19.30 uur
Introductie loopbaanbegeleiding 3A(T), 3H(T)
aanvang 19.30 uur
Toetsweek blok 1, klas 4, 5 en 6
Onderwijsbeurs IJsselhallen
De dag van de Franse taal
Onderwijsbeurs IJsselhallen
Open Dag Windesheim, 13.00-21.00 uur
Voorlichtingsavond tweetalig voor groep 8 en ouders,
aanvang 19.00 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Wiskunde B-dag 5A
QWiskunde Alympiade
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