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Iedereen bedankt die heeft
geholpen om de
speelgoedactie tot een
succes te maken!
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Personeel
Per 1 januari zal mevr. Kox ons verlaten. Ze heeft elders een baan
aangenomen. We hebben een opvolger kunnen benoemen. Dhr.
Conradie zal starten als orthopedagoog. Hij zal in verband met zijn
opzegtermijn op zijn huidige werk niet meteen volledig kunnen
beginnen. Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie zal hij op
de maandag aanwezig zijn. Gedurende deze periode zullen wij niet aan
alle hulpvragen kunnen voldoen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Na de voorjaarsvakantie zal dhr. Conradie 4 dagen per week aanwezig
zijn.
Frans:
Per 14 januari zal mevr. Stiksma weer terugkeren van haar
zwangerschapsverlof. Ze zal haar klassen overnemen van mevr.
Jalving.
Drama:
Per 17 december is mevr. Visser met zwangerschapsverlof gegaan.
Haar lessen worden overgenomen door dhr. De Jong, mevr. Van der
Streek, mevr. Hortsing en mevr. Van der Horst.
Wiskunde:
Per 1 februari gaat dhr. Drijfhout stoppen met lesgeven. Zijn klassen
zullen worden overgenomen door dhr. Nutters.
Per 1 februari zal dhr. Beettjer twee klassen minder gaan lesgeven,
vanwege zijn werkzaamheden op Onderwijsroute 10-14. Dhr. Nutters
zal ook deze klassen overnemen.
Per 1 februari zal mevrouw Sauer beginnen met haar nieuwe baan.
Haar lessen worden overgenomen door dhr. Van Valen.
Dhr. Kinyanjui heeft studieverlof opgenomen van begin december tot
begin maart. Zijn lessen worden overgenomen door mevr. Renkema,
dhr. Visser en dhr. Schut.
1

Pagina 2
TTO-Visitatie
SSZ Badmintontoernooi
E-mailadressen in Somtoday
Pagina 3
Voorstelling Troep
Pagina 4
Zwedentrip
Vergadering ouderraad
Pagina 5
Lesroosters
Kickboxen voor leerlingen

4

TTO-visitatie
Woensdag 12 december heeft onze havo/vwo TTO-afdeling een vijfjaarlijkse inspectie van
het overkoepelend orgaan voor TTO-scholen, het Nuffic, ondergaan. Op de dag zelf werden
gesprekken gevoerd met de directie, de sectie Engels, de TTO-docenten, een groep van 8
leerlingen, enkele ouders en de coördinator binnen het TTO. Tevens werd een twaalftal
lessen bezocht.
Daarnaast heeft onze school in aanloop naar deze inspectie een breed scala aan informatie
aan moeten leveren. Er werd onder andere gekeken naar de examenresultaten van onze
TTO-leerlingen in de afgelopen 3 jaren, het getoetste niveau Engels in klas 3, de resultaten
voor IB, de buitenlandse activiteiten, het niveau Engels van de docenten, de lesdidactiek etc.
De uitslag die we van de commissie mochten ontvangen was overwegend positief.
Inhoudelijk en kwalitatief voldoen we ruimschoots aan de gestelde eisen. Onze school scoort
voldoende of goed op 30 van de 32 kwaliteitskenmerken. Op twee punten betreffende de
internationalisering en de algemene kwaliteitscyclus wil men echter verbetering zien. Het
betekent dat we deze zaken de komende tijd meer aandacht moeten schenken en op een
termijn van 1 of 2 jaar een hervisitatie zullen moeten ondergaan. Ondertussen behouden we
wel ons Senior TTO-certificaat en is het goed bevestigd te krijgen dat onze tweetalige
afdeling kwalitatief uitstekend werk verricht.
De commissie heeft tot slot unaniem het vertrouwen uitgesproken dat na het aanpassen van
deze twee aandachtspunten er geen belemmeringen meer zijn om ons het Senior TTOcertificaat wederom voor 5 jaar toe te kennen.
Pier Visser
TTO coördinator
SSZ Badmintontoernooi
Op 10 december vond het jaarlijkse SSZ Badmintontoernooi plaats. Dit is een toernooi voor
alle VO-scholen uit Zwolle. Er wordt in tweetallen tegen elkaar gestreden voor de sportieve
eer. Er wordt gespeeld in verschillende categorieën. In de categorie meisjes recreatief t/m 14
jaar zijn Daphne Smit en Norah Dalenoord uit 2ht1 van alle deelnemers 2e geworden!
Gefeliciteerd namens de gehele sectie lichamelijke opvoeding

E-mailadressen in Somtoday
De communicatie naar ouders vindt het meest plaats via e-mail vanuit Somtoday. Wij krijgen
veel berichten terug dat de mail onbestelbaar is. Dit kan liggen aan het feit dat niet het juiste
e-mailadres is opgenomen in Somtoday.
Zou u uw e-mailadres(sen) willen controleren en zo nodig willen aanpassen? U kunt dit doen
door in te loggen op Somtoday met een gewone computer of laptop. U klikt vervolgens op uw
naam (rechts bovenin) en vult het juiste e-mailadres in. Tot slot klikt u op “wijzigingen
opslaan”.
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Voorstelling Troep
Op dinsdagmiddag 22 januari om 13.30 uur gaan we met onze tweede en derde klassen
theaterstroom naar het nieuwe theater van The Young Ones om te kijken naar de
voorstelling:

TROEP
NIEUWE WINTERPRODUCTIE
Regie: Jeroen Kriek
Tekst: Paul Feld
TROEP is een wonderlijk en spectaculair stadssprookje dat gaat over een gezin met maar
liefst dertien kinderen, dat in een woonboot woont. De woonboot ligt aangemeerd aan een
vergeten plekje aan de IJssel dat ‘het Vieze Landje’ heet. De dertien kinderen zijn niet echt
broertjes en zusjes van elkaar, want Pola, Wanja, Vladimir, Wally, Aznar, Knut, Alke, Mo,
Hidde, Nillem, Trijn, Flip en Tuitje hebben allerlei culturele achtergronden en
eigenaardigheden. Ze zijn van overal op de wereld bij elkaar gebracht door de idealistische
moeder Taat. De kinderen wonen op de
woonboot zonder begeleiding van
volwassenen. Pola heeft als oudste de
verantwoordelijkheid op zich genomen van
de moederrol en de verzorger van het stel.
Maar daar nemen de school en de
jeugdzorg geen genoegen mee. Zij eisen
dat er een volwassene de zorg draagt over
het dertiental. Zo niet, dan zullen de
kinderen uit elkaar worden gehaald en ieder
apart in een opvanghuis, pleeggezin of
gesticht worden geplaatst. Onder de hoge
druk van een wanhopige gevecht om bij
elkaar te blijven neemt de wereld om de
kinderen heen steeds surrealistischere
vormen aan.
Het jeugdboek TROEP, geschreven door
Ilse Bos en bewerkt door Paul Feld, is een
hartstochtelijk pleidooi voor
hoogstnoodzakelijke creatieve kreukelzones
en rafelranden, waar mensen van alle
leeftijden en culturen elkaar in vrijheid
kunnen ontmoeten en buiten het zicht & de
controle hun eigen vorm van samenleven
kunnen ontwikkelen.
Er zijn meerdere leerlingen van onze school die meespelen in deze productie. Extra leuk om
ook hen te zien schitteren. De voorstelling duurt 2 uur en de leerlingen zullen dus om 15.30
uur vrij zijn.
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Zwedentrip 2019
Zondag 18 november 2019. Het was eindelijk
zo ver. We gingen naar Zweden. Weken
hebben we ernaartoe gewerkt om afspraken
te regelen voor ons eindonderzoek en
contact te zoeken met onze Zweedse
uitwisselingstudenten. Om 6.30 uur gingen
we met een taxibusje voor 12 personen naar
Schiphol. Op het vliegveld hadden we tijd om
koffie te halen en waren we dus klaar voor
vertrek. Vanuit de lucht kregen we van
meneer De Ruijter een lesje aardrijkskunde.
Na veel muziek luisteren, spelletjes spelen en
boeken lezen landden we na 2,5 uur in
Stockholm.
Nadat we hadden gegeten gingen we ’s avonds met de Zweedse studenten naar een
ijshockeywedstrijd. Wat was dit gaaf! Het spel ging zo snel en ruig dat iedereen zijn ogen
uitkeek. Na de wedstrijd was iedereen heel moe. We hadden een lange dag gehad en om
16.00 uur was het in Zweden al donker.
Onze gastgezinnen wonen in Åkersberga wat betekende dat we 40 minuten moesten rijden.
Op de weg naar huis vertelde een van de Zweedse studenten dat we eerst door een bos
moesten rijden waar herten, rendieren en buffels zaten. Er was ook een kans dat je ’s
ochtends wakker werd en een rendier voor je raam stond. Het was niet aan te raden er ’s
nachts te lopen. Wat was dit anders dan in Nederland, dacht ik.
Op de maandag, dinsdag en woensdag moesten we vroeg op school zijn om aan ons
onderzoek te werken. De een had een interview met het hoofd van de school en de ander
had een onderzoek op een basisschool. Sommige groepjes gingen ’s middags naar
Stockholm om bedrijven te bezoeken.
Dinsdagavond gingen we met alle leerlingen lasergamen. Wat was dit gezellig! Iedereen was
zo fanatiek en we werden echt één groep.
Donderdag gingen we een dagje naar Stockholm. Het was die dag -4 C, waardoor we blij
waren dat we een rondleiding hadden binnen het koninklijk paleis. ’s Avonds hadden we als
afscheid een feestje bij een Zweedse student thuis. Het was een heel gezellige en leerzame
week. Voor onze onderzoeken heeft het veel resultaten opgeleverd die we dinsdag 18
december hebben gepresenteerd.
Larissa Lok

Jaarvergadering ouderraad
Op donderdag 14 februari is de jaarvergadering van de ouderraad. U kunt hiervoor in januari
een uitnodiging verwachten hoe u zich kan aanmelden voor deze vergadering.
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Lesroosters
Wij horen van leerlingen en ouders veel opmerkingen over de lesroosters van de
bovenbouwklassen.
In de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) zitten de leerlingen niet meer alleen in een vaste klas, maar
ook in clusters. Een cluster ontstaat door vakken van leerlingen te combineren in groepen,
met voor het rooster de meest gunstige indeling. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat het een
ideaal rooster moet kunnen opleveren.
Echter, doordat wij in de vakkeuze minimale blokkades opleggen, ontstaat er bij de kleinere
afdelingen een “breed” rooster. Wij kiezen bewust voor minder blokkades, omdat een leerling
juist een goede keuze moeten maken voor zijn of haar vervolgstudie.
Voorbeeld: In klas 4A heeft het rooster 43 roosterposities nodig. In het meest gunstige geval
heeft deze klas dus twee keer tot en met het 8e uur les en drie keer tot en met het 9e uur.
Combineer dit met de beschikbare bevoegde docenten, zoals bijvoorbeeld één bevoegde
eerstegraads docent natuurkunde of scheikunde en er ontstaan nog andere blokkades in het
rooster.
Wij hopen met deze toelichting en het voorbeeld dat u inzicht hebt gekregen in het ontstaan
van de lesroosters, zodat dit meer begrip oplevert. Wij doen er alles aan om de roosters zo
ideaal mogelijk te krijgen.

Kickboksen voor leerlingen van Van der Capellen
Als leerling ben je nogmaals van harte welkom bij kickboksen gegeven door een instructeur
van Tabonon.
Let op: De dag is gewijzigd naar de dinsdag van 15.00-16.00 uur in 0:28.
Er is een vrije inloop, de lessen worden gratis aangeboden. Iedereen is welkom!

5

Agenda t/m 8 maart
Donderdag 20 december

Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstlunch
Kerstgala
Vrijdag 21 december
Leerlingen vrij
Maandag 24 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 4 januari 2019
Maandag 7 t/m
1e afname rekentoets
vrijdag 18 januari
Vrijdag 11 januari
Deadline inschrijven inhaal- en herkansingen toetsweek 1
Zaterdag 11 januari
Open Huis 9.30 – 13.30 uur
Maandag 14 januari
Leerlingen vrije dag
Studiedag docenten
Dinsdag 15 januari
Speaking contest 3AT2, 15.00 – 17.00 uur
Woensdag 16 januari
Facultatief 4M, 4H, 4A, 5H, 5A, 6A
Donderdag 17 t/m
Toetsweek blok 2, bovenbouw
woensdag 23 januari
Dinsdag 22 januari
Voorstelling Troep, Theaterstroom klas 2 en 3, 13.00 – 15.30
Extra voorlichtingsavond algemeen en tweetalig onderwijs,
basisschoolleerlingen, 19.00 uur
Donderdag 24 januari
Anglia Exams, 3 M
Maandag 28 januari
Inhalen en herkansen blok 1
Informatieavond LOB + profielkeuze 3H(T), 19.30 uur
Woensdag 30 januari
Proeflessen tweetalig onderwijs, basisschoolleerlingen
Vrijdag 1 februari
Capellen Nieuws nr. 5
Monologen 6A, Kunst Drama, vanaf 13.00 uur
Vrijdag 1 t/m
Uitwisseling 3HT In Frankrijk
Vrijdag 8 februari
Dinsdag 5 februari
Informatieavond sector keuze 2M(T), 19.30 uur
Woensdag 6 februari
Regionale voorlichting HBO, Greydanus, 18.30 – 22.00 uur
Donderdag 7 februari
Blacklightvolleybal, 19.00 uur
Vrijdag 8 februari
Regionale voorlichting WO voor 4A, 13.30 uur
Maandag 11 februari
Informatieavond sectorkeuze 3M, 19.30 uur
Dinsdag 12 februari
Profiel Werk Stuk presentatie, vanaf 15.00 uur
Sector Werk Stuk presentatie 4M, 10MC, 18.30 uur
Dinsdag 12 februari
GMR overleg, 19.00 uur
Woensdag 13 februari
Proeflessen talentstromen basisschoolleerlingen
Informatieavond profielkeuze 3A(T) met leerlingen en ouders,
19.00 uur
Donderdag 14 februari
Nieuwe vakken 2e fase carrousel 3A(T), 14.00 uur
Jaarvergadering ouderraad, 19.00 uur
Maandag 18 t/m
Voorjaarsvakantie
vrijdag 22 februari
Vrijdag 1 maart
Deadline keuze 3H voor periode 4
Vrijdag 8 maart
Capellen Nieuws nr. 6
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