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Ziektemelding en melding herstel
Het leerlingloket heeft vaak last van openstaande absenties. De meeste hiervan worden
veroorzaakt doordat een ouder/verzorger een leerling ziekmeldt, maar na afloop geen
herstelmelding doet.
Het nut van deze herstelmelding is dat wij er zeker van kunnen zijn dat u als ouder/verzorger op
de hoogte bent van de gehele ziekteperiode. Wij voeren deze herstelmelding ook pas in als we
van u een bevestiging krijgen.
Zodoende voorkomen wij dat leerlingen van school wegblijven, terwijl u als ouder/verzorger denkt
dat zij weer ‘beter’ zijn. Wanneer een leerling bijvoorbeeld op dinsdag is ziekgemeld, maar zich
pas weer op vrijdag bij ons betermeldt, dan kunnen wij de afwezigheid op woensdag en
donderdag niet verantwoorden.
Daarom vragen wij u de herstelmelding te doen middels het formulier “melding herstel”. Dit is af te
halen bij het leerlingloket of te downloaden van onze site, onder “voor ouders”. Daarnaast kunt u
het herstel ook (zonder formulier) per mail doorgeven op lok120@ooz.nl
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Nieuwsflits van de GMR - december
2018
De nieuwsflits is bedoeld om iedereen snel
en op informele wijze op de hoogte te
stellen van onderwerpen uit de GMRvergaderingen die de medezeggenschap
aangaan. In deze nieuwsflits staan de
belangrijkste zaken uit de vergadering van
4 december 2018. De belangrijkste punten
op de agenda waren de adviezen over het
nieuwe strategische beleidsplan 20192023 Richting en Ruimte en de
meerjarenbegroting 2019-2023.

De Raad van Toezicht heeft de begroting
goedgekeurd. Vlak daarvoor, op 18
december jongstleden, spraken we met de
Raad van Toezicht. Het was goed om te
horen dat zij de zorgen over
onzekerheden die we als GMR hebben
met ons delen.
Advies Richting en Ruimte –
strategisch beleidsplan 2019-2022

Advies meerjarenbegroting
De GMR had dit jaar een hele kluif aan de
meerjarenbegroting. We hebben er lang
over gesproken en het advies is ook niet
unaniem. De GMR heeft uiteindelijk een
negatief advies gegeven.

We hebben als GMR op meerdere
momenten input kunnen leveren voor het
nieuwe strategische beleidsplan en
waarderen het dat die inbreng ook
herkenbaar is in Richting en Ruimte. We
vinden het een goede zaak dat in het
nieuwe strategische beleid wordt
voortgeborduurd op de bewegingen die de
afgelopen vier jaar in gang zijn gezet.
Verder heeft de GMR in het advies aan
het CvB gevraagd hoe OOZ om wil gaan
met krimp en groei van scholen en met de
naderende vergrijzing.

De voornaamste reden is dat in de
begroting voor 2019-2023 een groot aantal
onzekerheden zitten die op dit moment
nog niet gekwantificeerd zijn. Voor de
korte termijn lijkt dit nog niet van belang.
Het College van Bestuur heeft
aangegeven dat er in 2019 iemand wordt
ingehuurd om alle risico’s en
beheersmaatregelen volledig in kaart te
brengen. De GMR heeft er vertrouwen in
dat er daarmee een goed onderbouwd
actieplan komt om alle risico’s aan te
pakken.
We hebben het College van Bestuur
gevraagd ons proactief op de hoogte te
houden over alle ontwikkelingen die van
invloed kunnen zijn op de begroting.

De notulen van GMR-vergaderingen zijn
op te vragen via de MR. Ze worden altijd
verspreid nadat ze zijn vastgesteld in de
volgende vergadering, die plaatsvindt op
12 februari 2019.
Toehoorders op de GMR-vergaderingen
zijn van harte welkom. Wij verzoeken u
wel om u even aan te melden bij de
ambtelijk secretaris, via
m.vandervooren@ooz.nl.

Zwolle, 21 december 2018, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ
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Inschrijven tienminutengesprekken
Op donderdag 28 februari en maandag 4 maart vinden de tienminutengesprekken plaats. De
gesprekken vinden plaats tussen 18.00 en 22.00 uur. U kunt geen voorkeur voor tijd en dag
opgeven.
Inschrijven is mogelijk van donderdag 31 januari t/m maandag 11 februari, 23.00 uur. U kunt
alleen inschrijven via een gewone pc en niet via de app op de telefoon of tablet.







Inloggen in Somtoday (ouderaccount)
Ga naar berichten
Hier vindt u een bericht voor inschrijven (wordt op 31 januari verstuurd)
Klik dit bericht aan
Aan de rechterkant van het scherm ziet u nu de vakken met de docentnaam erachter
Hieruit kunt u een keuze maken met maximaal 3 aanvragen

Verdere traject:
 De aanvragen worden automatisch door het roosterprogramma ingedeeld. Wij
hebben dus geen invloed op de tijden of de dag.
 Op 15 februari krijgt u een mail dat u de afspraken kunt zien in Somtoday
 Inloggegevens kwijt? Mail naar r.kok@ooz.nl: uw naam, naam leerling, klas leerling
 Wij zien u op de aangegeven tijd op school verschijnen, met uw zoon of dochter
(mocht u toch verhinderd zijn, dan ook graag mailen naar r.kok@ooz.nl)

Bericht van de gemeente over busdiensten
Verhuis je mee?
Reis je met de bus van en naar Zwolle? Vanaf 17 februari aanstaande maak je dan gebruik
van het nieuwe busstation aan de Hanzelaan. Het busstation wordt verplaatst, omdat het
steeds drukker wordt en de huidige locatie aan de noordkant kan de toename van het bus-,
auto-, fiets- en voetgangersverkeer niet meer aan.
Klaar voor de toekomst
Vanaf 17 februari vertrekken er dagelijks 1800 busritten van het nieuwe busstation aan de
zuidkant. Het nieuwe busstation is uitstekend bereikbaar, biedt meer ruimte, een betere
doorstroming, verkeersveiligheid, comfort voor de reiziger en een groene inrichting.
Nieuwe dienstregeling
Met ingang van 17 februari 2019 gaat ook de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in.
Meer weten? Bekijk de actuele dienstregeling op 9292.nl
Bouw busstation via webcam te volgen
Via een webcam kun je live meekijken wat er op de bouwplaats van het nieuwe busstation
aan de Hanzelaan gebeurt.

Meer informatie vind je hier: www.zwolle.nl/busstation
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TTO newsletter
February 2019

2018-2019

Dear students and parents,
Van der Capellen’s bilingual department will try to keep you informed by regularly sending
you a short bulletin with both general information and the up to date TTO calendar.
What is going on?
Week 5
3HT trip to France
Week 6
3HT in France
Chinese New Year
Week 7
Friday lunch concert, assembly hall
Week 8
Spring holidays
Ski trip
Week 9
Monday, ski trip return
Week 10
PWS to Sweden
Week 11
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16

Sweden trip
Little Victorians, grade 1
WW1 poets, 4H-IB
WW1 poets, 4A-IB
MEP Overijssel
Celebrations project, year 1

Scoring the use of English
We are about to finish the first cycle of scoring our students’ use of English. Each student
has received a score for student-class interaction and student-teacher interaction for each
English spoken subject. Students have access to their scores in Somtoday. Discussing the
students’ scores will be integrated in the progression meetings. In case of underachievement, mentors will take this matter up with their mentees. Next year, this process will
be regulated by an official protocol which is under construction at the moment. We will keep
you informed.
Observeren en becijferen van het gebruik van het Engels
We hebben nu bijna een volledige cyclus afgerond. De leerlingen hebben voor elk Engels
gesproken vak scores ontvangen. Leerlingen hebben toegang tot hun scores in Somtoday.
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De scores zullen worden besproken in de voortgangsvergaderingen, waarbij de mentoren
slechte scores onder de aandacht van hun mentorleerlingen zullen brengen. Volgend jaar zal
dit proces een officieel protocol volgen dat momenteel wordt opgesteld. We houden u
hiervan op de hoogte.
Junior TTO certificates
A date for the graduation is still to be determined. This will probably be scheduled in April or
May. We will inform you as soon as possible.
Junior TTO certificaten
Een datum voor de uitreiking moet nog worden bepaald. Waarschijnlijk zal dit ergens in april
of mei plaatsvinden. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Exchange programs year 3
At the moment we are adjusting and improving our third year exchange programmes. We
have found new partners in Scotland (3MT) and Norway (3AT). Together we shall try to set
up a long term collaboration of high quality. In April we hope to have more details about a
possible programme. We will keep you posted.
Uitwisselingsprogramma’s klas 3
Op dit moment wordt gewerkt aan verbetering en aanpassing van het
uitwisselingsprogramma voor klas 3. We hebben nieuwe partners gevonden in Schotland
voor 3MT en in Noorwegen voor 3AT. We proberen een langdurig
samenwerkingsprogramma van hoge kwaliteit op te stellen. In april hopen we u hier meer
over te kunnen vertellen.
Newcastle trip rescheduled
Due to a lack of space on the ferries we had to reschedule the Newcastle trip for 1AT and
1AHT. The new dates are 20-23 may.
The trip to York for 1MT will proceed as planned from 4th to 6th of June.
Newcastle trip verzet
Door te weinig plaats op de veerboten hebben we de Newcastle-excursie voor klas 1AT en
1AHT moeten verzetten. De nieuwe data zijn 20 t/m 23 mei.
De reis naar York van 1MT verloopt volgens plan van 4 t/m 6 juni.
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Agenda t/m 22 mei
Vrijdag 1 februari
Vrijdag 1 t/m
Vrijdag 8 februari
Dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari
Donderdag 7 februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 12 februari
Woensdag 13 februari

Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m
vrijdag 22 februari
Donderdag 28 februari
Maandag 4 maart
Maandag 4 t/m
vrijdag 15 maart
Vrijdag 8 maart
Zondag 10 t/m
vrijdag 15 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 t/m
woensdag 27 maart
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april

Capellen Nieuws nr. 5
Monologen 6A, Kunst Drama
Uitwisseling 3HT in Frankrijk
Informatieavond sectorkeuze 2M(T), 19.30 uur
Regionale voorlichting HBO, Greydanus, 18.30 – 22.00 uur
Blacklightvolleybal, 19.00 uur
Regionale voorlichting WO voor 4A, 13.30 uur, CCC
Informatieavond sectorkeuze 3M, 19.30 uur
Profielwerkstukpresentatie, vanaf 16.30 uur
Sectorwerkstukpresentatie 4M, 18.30 uur
GMR-overleg, 19.00 uur
Proeflessen talentstromen basisschoolleerlingen
Informatieavond profielkeuze 3A(T) met leerlingen en ouders,
19.00 uur
Nieuwevakkencarrousel Tweede Fase 3A(T), 14.00 uur
Jaarvergadering ouderraad, 19.00 uur
Lunchconcert
CKV-dag 4A en 4H
Voorjaarsvakantie
Tienminutengesprekken, 18.00-22.00 uur
Tienminutengesprekken, 18.00-22.00 uur
MR-vergadering, 18.30 uur
Tweede afname rekentoets
Capellen Nieuws nr. 6
PWS Zweden in Nederland
Beroepenavond 4H en 4A, Meandercollege
Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen, toetsweek 2
Facultatief 4M, 4H, 5H, 4A, 5A, 6A
Toetsweek blok 3
Little Victorians, 1AT, aanvang 17.00 uur
Little Victorians 1AHT1, 1MT1, aanvang19.30 uur
World War 1 Poets, klas 4H-IB, 19.00 uur
Inhalen en herkansen blok 2, 8.30 uur
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Woensdag 3 april

Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april

Donderdag 11 t/m
zaterdag 13
Vrijdag 12 april
Maandag 15 t/m
donderdag 18 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april

Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Donderdag 9 t/m
woensdag 22 mei

Oefenexamen HAVO, 8.30-12.30 uur, L0.50
Oefenexamen MAVO, 13.00- 16.00 uur, L0.50
Studiemiddag docenten
Leerlingen vrij vanaf 12.35 uur, behalve 4MAVO
Informatieavond examenkandidaten HAVO, 19.00 uur
Informatieavond examenkandidaten MAVO, 19.30 uur
Deadline, inhaal en herkansen, 4M, 5H, 6A
Oefenexamen VWO, 8.30 – 12.30 uur, L0.50
SSZ Unihockeytoernooi
World War 1 Poets, klas 4A-IB
Inhalen en herkansen blok 3, 4M, 5H, 6A, 8.30 uur
MR-vergadering, 19.30 uur
Musicals theaterstroom en muziekstroom klas 2 en 3
Musicals theaterstroom en muziekstroom klas 2 en 3
Little Victorians 1AHT1, 19.00 uur
Laatste lesdag examenkandidaten
MEP Overijssel
Schoolhockeycompetitie
Afsluitingsfeest examenkandidaten, vanaf 10.30 uur
Examentraining deel 1
Celebrations brugklas TTO
Musicals theaterstroom en muziekstroom klas 2 en 3
Celebrations brugklas TTO
Musicals theaterstroom en muziekstroom klas 2 en 3
Dag van de Duitse taal
Capellen Nieuws nr. 7
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers MAVO,
12.00-13.00 uur
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers HAVO,
13.00-14.00 uur
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers VWO,
14.00-15.00 uur
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Meivakantie
Examentraining deel 2
Examentraining deel 2
Centraal Eindexamen 2019 tijdvak 1
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