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Ziektemelding en melding herstel
In een vorige editie van het Capellen Nieuws hebben wij u geïnformeerd over het doen van een
ziektemelding en het melden van herstel. Helaas blijven er nog altijd veel openstaande absenties
staan. 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 en te downloaden van onze site, onder “voor ouders”, of door
rechtstreeks op DEZE LINK te klikken. Daarnaast kunt u het herstel ook (zonder formulier) per mail
doorgeven aan lok120@ooz.nl.
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Alvast bedankt voor uw medewerking!

Startgesprekken & coaching in de mavo
Onlangs hebben de mentoren van de mavoklassen bij elkaar gezeten om na te denken over
het versterken van de driehoek “leerling-ouders-school” én over de individuele begeleiding /
coaching van mentorleerlingen. We merken dat de kans op succes voor leerlingen toeneemt
naarmate het contact tussen deze drie partijen goed verloopt en laagdrempelig is.
Eén van de uitkomsten van dit overleg is dat de algemene kennismakingsavond voor de
mavoklassen (2 t/m 4) aan het begin van het schooljaar zal komen te vervallen. In plaats
daarvan zal elke mentor gedurende de week van het brugklaskamp (16 t/m 20 september)
een persoonlijk startgesprek voeren met zijn mentorleerlingen en zijn / haar ouders. Naast
het kennismaken met elkaar is het doel van een startgesprek om de verwachtingen, doelen,
het type begeleiding gedurende het schooljaar en de keuze voor een vervolgopleiding
(bovenbouwklassen) op elkaar af te stemmen. Het is de bedoeling dat de leerling dit gesprek
zal leiden. Hier zal hij / zij gedurende de eerste lesweken tijdens de mentorlessen door de
mentor in worden begeleid. Om mentoren de gelegenheid te geven deze gesprekken goed
voor te bereiden, te voeren en de uitkomsten te verwerken in Somtoday, zullen hun lessen
gedurende deze week na 13.05 uur komen te vervallen.
Gedurende het schooljaar zullen de tienminutengesprekken worden gebruikt om te kijken of
de gemaakte afspraken het gewenste effect hebben of dat deze moeten worden bijgesteld.
Het begeleiden van zo’n dergelijk startgesprek (en de coaching gedurende het schooljaar)
vraagt om bepaalde vaardigheden van de mentor. Om ervoor te zorgen dat de mentor
voldoende bagage heeft om dit proces te begeleiden, zullen er dit schooljaar twee
scholingsdagen worden georganiseerd. Deze vinden plaats op donderdag 6 juni en dinsdag
25 juni (toetsweek). Hou dus rekening met lesuitval op donderdag 6 juni.
Indien dit initiatief van de mentoren een succes wordt, zouden de startgesprekken bij
voldoende behoefte in de toekomst ook in de havo en het vwo kunnen worden
geïntroduceerd.
Een tweede uitkomst van het overleg met de mentoren is dat alle leerlingen in de mavo (klas
1 t/m 4) volgend schooljaar gebruik gaan maken van de XXL-agenda. Uit ervaring is
gebleken dat dit type agenda een uitstekend hulpmiddel is om leerlingen te helpen bij het
plannen en organiseren van hun school / huiswerk. Er hoeft door leerlingen en / of ouders in
de mavo dus geen agenda worden aangeschaft. De XXL-agenda’s zullen tijdens de startdag
(dinsdag 27 augustus 2019) door de mentoren worden uitgereikt.
Voor vragen over de startgesprekken kunnen leerlingen, ouders en collega’s terecht bij mw.
Vermeer, dhr. Van der Meij en / of dhr. Bouter.
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Warme, gezellige en zeer geslaagde Ekiden 2019: Van der Capellen SG 1e plaats
Afgelopen zondag (7 april) werd onder zomerse
temperaturen alweer de 26e Ekiden van Zwolle
gehouden. Voor degenen die onbekend zijn met
dit fenomeen: de Ekiden is van origine een
Japanse wisselloop die in 1917 is ontstaan met
als doel het bezorgen van belangrijke
documenten op de plaats van bestemming. Het is
gaandeweg een traditie geworden om deze in
estafettevorm te lopen, waarbij elk team
bestaande uit maximaal zes personen
gezamenlijk de marathonafstand (42,195 km)
aflegt. Binnen het team lopen drie personen de 5 km, twee de 10 km en de afsluitende
hardloper volbrengt de resterende 7,2 km.
Een niet onbelangrijk onderdeel van deze marathonestafette is de sjerp die bij het
wisselmoment van de hardlopers aan elkaar wordt doorgegeven en die de gehele afstand
overbrugt.
De organisatie vanuit school, in handen van Brenda Vermeer, Arjen Sanderse en Niels de
With, was dik in orde. Dat begon al in de voorbereiding, door met hun enthousiasme en
‘ronselpraktijken’ leerlingen, collega’s en zelfs ouders aan de start van het evenement te
krijgen. Hierdoor was onze school met acht (van de 117) teams wederom goed
vertegenwoordigd. Daarnaast werd er een partytent geregeld, inclusief catering, bestaande
uit heerlijk gebakken kwark- en appeltaarten van ouders en collega’s, aangevuld met het
nodige aanbod aan fruit, brood, smoothies en andere dorstlessers.
Het enthousiasme en de interactie tussen ouders, leerlingen, docenten en oud-leerlingen
zorgde ervoor dat het ook dit jaar een gezellige en sportieve middag werd. Dat sloeg
duidelijk over naar alle mensen die dit jaar nog aanwezig waren als support, maar nu al te
kennen hebben gegeven op de hoogvlaktes van
Kenia in training te gaan om namens onze school
aan de volgende editie van de Ekiden mee te
doen.
Tot slot was er ook sportief succes. Alle acht
teams van Van der Capellen eindigden knap in de
top 50 van de categorie ‘recreanten’, met als in
het oog springende resultaten: de twaalfde plaats
voor Team 2, dat in 3:26:05 de marathon
volbracht, en Team 1, dat in een tijd van 2:44:37
deze categorie zelfs wón.
Al met al was het een zeer geslaagd en mooi sportevenement. Hopelijk wordt de 27e Zwolse
Ekiden net zo’n succes!
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Van der Capellen organiseert conferentie-uitwisselingen en start samenwerking met
Noorwegen, Slovenië en Frankrijk.

LO-lessen / Hoge Laar
In verband met de examenperiode zullen de LO-lessen vanaf 6 mei t/m de zomervakantie
plaatsvinden op sportpark “het Hoge Laar”. Adres: Luttekeweg 5. De LO-docenten zullen de
leerlingen tijdig informeren over hoe laat en waar zij worden verwacht.
De sportvelden zijn op fietsafstand. Indien een leerling gebruik wil maken van een leenfiets
kan hij / zij dit regelen bij de collega’s van het leerlingloket. Donderdagmiddag 18 april zullen
de LO-lessen vanaf het 5e lesuur komen te vervallen in verband met het verhuizen van de
sportmaterialen en het inrichten van de nieuwe onderwijsomgeving. Voor vragen over de
lessen op het Hoge Laar kunnen leerlingen, ouders en collega’s terecht bij de vakdocent(en).
De sectie LO
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Agenda t/m 12 juli
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
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei

Vrijdag 17 mei
Zaterdag 18 mei
Maandag 20 t/m
woensdag 22 mei
Dinsdag 21 t/m
donderdag 23 mei
Maandag 27 mei t/m
vrijdag 7 juni
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 t/m
vrijdag 7 juni
Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
Vrijdag 14 juni

Publicatie 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, docenten studiedag
Meivakantie
Examentraining deel 2
Examentraining deel 2
Centraal Eindexamen 2019 tijdvak 1
MR-vergadering
IB Exams, 6A, 9.00 – 11.00 uur, paper A
IB Exams 5H, 9.00 – 10.30 uur, paper A
Athenespelen 2019
Ouderraadvergadering
Athenespelen 2019
IB Exams, 6A, 10.00 – 12.00 uur, paper B
IB Exams 5H, 10.00 – 11.30 uur, paper B
Reis Newcastle, 1AHT2, 1AT1
Reis Newcastle, 1AHT1, 1AT2
Derde afname rekentoets
Bezoek Deltion door brugklas, Muziek- en Theaterstromen
Excursie Burgers Zoo, klas 2
Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij
Excursie York, 1MT
Festival Woest, klas 2
Uitreiking Junior Certificates 4AT, 4HT
Tweede Pinksterdag
Voorstelling Kunst Drama 4A, 4H
Examenuitslag tijdvak 1
Geslaagden op school, aula, 11.00 – 12.00 uur
Aanmelden tweede tijdvak, 12.00 – 13.00 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 8
Deadline inschrijven inhaal en herkansen toetsweek 3
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Maandag 17 t/m
donderdag 20 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli

Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli

Eindexamen 2019 tijdvak 2
SSZ-toernooi
Atletiekdag klas 3
Toetsweek blok 4
MR-vergadering, 19.30 uur
Examenuitslag 2e tijdvak
Deadline inschrijven herkansen toetsweek blok 4
Inhaaltoetsen blok 4, vanaf 8.30 uur
Inhaaltoetsen klas 1, 2 en 3, 8.30 uur
Sportdag klas 1 vanaf 10.00 uur
Inhalen en herkansen blok 3, vanaf 8.30 uur
Sportdag klas 2 vanaf 10.00 uur
Diploma-uitreiking VWO, 19.30 uur
Diploma-uitreiking HAVO, 19.30 uur
Sportdag klas 3 en hoger vanaf 10.00 uur
Diploma-uitreiking MAVO, 19.30 uur
Herkansen ST-toetsen blok 4, klas 4H, 4A, 5A, vanaf 8.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 9
Promotie leerlingen
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