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Alle reizen van de afgelopen periode zijn weer goed en
plezierig verlopen. Wij bedanken alle leerlingen die mee
geweest zijn voor hun inzet en bijdrage.
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Oudermiddag/-avond
Inschrijven voor de oudermiddag/-avond kan van woensdag 13 tot en met zondag 24
november. U krijgt hierover een mail met aanvullende informatie over de dagdelen en tijden.
Aanmelden kan alleen via uw ouderaccount van ons administratieprogramma Somtoday met
een gewone computer/laptop (niet via de app). Let erop dat u aangeeft welke dag u niet
beschikbaar bent. Ook kan het voorkomen dat een docent niet beschikbaar is op een
dag(deel). Deze gesprekken zijn overigens geen mentorgesprekken, maar gesprekken met
de verschillende vakdocenten.
Om organisatorische redenen kan er helaas geen rekening gehouden worden met vroeg of
laat op de middag/avond. Op dinsdag 26 november wordt het rooster voor de gesprekken
bekendgemaakt; u kunt het dan ook zien in Somtoday.
Heeft u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord voor het Somtoday ouderaccount nodig?
Stuur dan een mailtje naar r.kok@ooz.nl met de volgende gegevens:
▪ naam ouder/verzorger
▪ naam leerling

De oriëntatiedagen voor groep 8
De oriëntatiedagen voor de groep 8-leerlingen staan weer voor de deur. De bezoeken door
leerlingen van groep 8 vinden dit schooljaar plaats van maandag 11 november tot en met
vrijdag 22 november.
Tijdens deze dagen zullen we ruim 1200 groep 8-leerlingen, begeleidende ouders en
groepsleerkrachten ontvangen, verdeeld over 19 dagdelen in de ochtend (9.00 – 11.30 uur)
of in de middag (13.15 – 15.30 uur). De dagen zijn belangrijk om onze school te presenteren
en om leerlingen uit te nodigen voor ons Open Huis in januari.
Tijdens het bezoek gaan de groep 8-leerlingen actief bij ons aan de slag om zodoende een
beeld te krijgen van onze talentstromen, ons tweetalig onderwijs en vrijeschoolonderwijs
(onderwijsroute Mens&).
Om een interessant programma voor de bezoekende leerlingen te kunnen organiseren,
zullen er op deze dagen rooster- en lokalenwijzigingen plaatsvinden. Huidige leerlingen
moeten daarom goed hun lesrooster in Somtoday in de gaten houden. We proberen de
lesuitval tot een minimum te beperken.

Voorlichting Van der Capellen
Zoals ieder jaar verzorgen wij een aantal momenten om voorlichting over onze school te
geven aan de kinderen van groep 8 en hun ouders.
Op dinsdag 19 november beginnen we met een Tweetalige voorlichtingsavond. Tijdens
deze avond hebben de kinderen en ouders een afzonderlijk programma, zodat eenieder de
informatie krijgt die belangrijk voor hem/haar is. Aanvang 19.00 uur
Op donderdag 28 november is dan de Algemene voorlichtingsavond. Op deze avond
presenteren de verschillende talentstromen zich aan de kinderen. De ouders kunnen kiezen
uit verschillende voorlichtingsrondes. Aanvang 19.00 uur
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Open Huis
Op zaterdag 11 januari openen wij onze deuren om te laten zien wie wij als school zijn.
Iedereen is welkom tussen 9.30 en 13.30 uur. Wij verzoeken u om deze datum door te geven
aan vrienden/kennissen met kinderen in groep 7 of 8.

Informatie voor gescheiden ouders
Hoe krijgt u informatie van de school over uw kind wanneer u als ouders niet meer samen
leeft? Wat zegt de wet hierover? En hoe hebben we het op de Van der Capellen geregeld?
Bekijk het document dat wij hiervoor hebben opgesteld op onze website
www.capellensg.nl/voor-ouders/

Reizen en uitwisselingen
Binnenkort 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 leeftijdgenoten 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.
In de week voor de herfstvakantie staan de volgende activiteiten op het programma:
11 t/m 17 oktober: uitwisseling 3HT1 met Bourg-en-Bresse (thuis).
13 t/m 18 oktober: uitwisseling 3M1 & 3M2 met Auxerre (uit).
14 t/m 18 oktober: excursie 3HT2, 3H en 3A naar Tsjechië.
14 t/m 18 oktober: uitwisseling 3AT1 Slovenië (thuis).
14 t/m 18 oktober: uitwisseling 3AT2 met Porsgrunn, Noorwegen (uit).
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 de overlast zo laag mogelijk te houden. U kunt erop rekenen dat we onze best doen om
het rooster voor iedereen passend te maken gedurende deze weken.

Nieuws vanuit de MR - september 2019
Vanuit de MR een update, met daarin ook een terugblik op het vorige cursusjaar. De plannen
voor de nieuwbouw krijgen steeds meer vorm. Momenteel wachten we op uitsluitsel over het
lopende locatieonderzoek. We hebben daarnaast het eerste jaar Somtoday achter de rug.
Gaandeweg het jaar zijn er zaken aangepast en verder ingevuld. Dat zal ook het komend
jaar het geval zijn. Dat onderwijs (vorm)geven altijd een zaak blijft van inzet en inzicht, blijkt
uit de diverse pilots die ook afgelopen jaar hebben gedraaid. Na enkele jaren proefdraaien
moest de 3-havopilot gedegen geëvalueerd worden, zodat de MR al dan niet kon
instemmen: dat is na twee jaar beleidsmatig aan de orde. Na het bevragen van een aantal
geledingen in juni heeft de directie zelf in haar overleg besloten om pilot in de huidige vorm
niet te continueren.
Ook vanwege landelijke onderwijsontwikkelingen (Curriculum 2020, www.curriculum.nu)
willen we als school het toekomstbestendig maken van ons onderwijs verder vormgeven. In
dit cursusjaar zal het curriculum ook bij ons de nodige aandacht krijgen, waarbij ontwikkeltijd
een rol gaat spelen, in combinatie met taakbeleid. Dit taakbeleid is vorig jaar via een enquête
onder het personeel uitvoerig geëvalueerd. Het blijft een actueel werkdossier, omdat de
wijziging vanuit de huidige cao-VO -waarin de onderwijstijd verkort wordt- in ons taakbeleid
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verwerkt moet worden. Ook daarom zijn we bezig met onderwijsontwikkeltijd. De
uitgangspunten voor onderwijsontwikkeling zijn op een aantal studiedagen door het
personeel besproken en vastgelegd. Met de concrete invulling ervan, in combinatie met het
Curriculum 2020, gaan we dit jaar verder aan de slag.
Omdat er in 2017/2018 in de praktische uitvoering van het herkansingsreglement een
wijziging is doorgevoerd, heeft de PMR eind vorig cursusjaar een rondvraag gedaan onder
het personeel naar de diverse bevindingen. De uitkomsten en aanbevelingen zijn in juli
gedeeld met het kernteam, met het verzoek hier dit cursusjaar een vervolg aan te geven. Met
de invoering van Somtoday hebben we de mogelijkheid benut om de Programma’s van
Toetsing en Afsluiting (PTA’s) met ingang van dit cursusjaar binnen de digitale omgeving
vast te leggen. Toetsen en opdrachten krijgen een vaste codering, waardoor het makkelijker
is om per leerling inzicht te krijgen in de studielast. Ook de huisvesting aan de Beukenstraat
en de consequenties daarvan voor personeel en leerlingen houden onze aandacht. De
locatie aan de Beukenstraat wordt ook dit jaar ingezet, maar negende uren worden daar
vermeden. Op schoolniveau is afgelopen jaar een gedragscode Social Media opgesteld,
waarop de MR positief geadviseerd heeft.
Daarnaast heeft de MR zich met lopende zaken beziggehouden, onder andere het
vakantierooster, de jaaragenda en schoolgids, het examenreglement en het
leerlingenstatuut, de begroting en ouderbijdrage, de lessentabel. De PMR heeft met de
lessentabel 2019/2020 ingestemd. De begrotingscyclus 2019 is op hoofdlijnen besproken.
Vanuit de PMR is er overleg geweest met het Michael College, nu Onderwijsroute Mens&, en
Onderwijsroute 10-14, onder andere over de lessentabellen 2019/2020. Ook op deze
lessentabellen heeft de PMR ingestemd.
Vanwege zijn diplomering heeft Jim Voorhorst afscheid genomen van de MR. Claartje Jelles
vervolgt haar opleiding aan het vwo en blijft voor de leerlinggeleding in de MR. In het nieuwe
cursusjaar zullen leden van de personeels- en oudergeleding hun zittingstermijn van vier jaar
bereiken. Daarom gaat de MR zich dit jaar onder meer bezighouden met de
(her)verkiezingsprocedure. Met ingang van augustus 2019 neemt Julia Wentink uit 4 havo
voor de leerlinggeleding zitting in de MR.
Hebt u vragen of wilt u iets aandragen bij de MR? Mail ons! Dat kan naar Sander Dijkstra
(oudergeleding) sander.marrit@gmail.com of naar Nicole Nieuwenhuis (personeel)
n.nieuwenhuis@ooz.nl
De MR Lassuslaan
Nicole Nieuwenhuis, Ineke ten Brug, Harold Doedens, Tomas Poortman (personeel); Emile
Kaal, Sander Dijkstra (ouders); Claartje Jelles en Julia Wentink (leerlingen)

Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Wat is de Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een 24-uursestafette in wandelvorm ten bate van het KWF. De
start is op zaterdagmiddag 16 mei om 14.00 uur en het eindigt op zondagmiddag 17 mei om
14.00 uur. In het Zwolse Park de Wezenlanden is een klein parcours afgezet waar
gewandeld wordt.
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Ieder team moet minimaal één
persoon op het parcours hebben. De
estafette is laagdrempelig, iedereen
kan eraan meedoen. Het gaat niet
om de afstand, maar om 24 uur
stilstaan (wandelen) bij onze
medemens die het moeilijk heeft.
‘s Avonds om 23.00 uur is er een
kaarsenceremonie; het parcours is
dan met kaarsjes verlicht met de
door teams verkochte
kaarsenzakken. Deze worden door
iemand gekocht en versierd ter
nagedachtenis aan een overledene
of om iemand een hart onder de riem
te steken die op dat moment kanker heeft. Dit onderdeel van de Samenloop is altijd erg
indrukwekkend.
Er zullen acties opgezet worden om geld in te zamelen. Het inschrijfgeld is €15 euro per
persoon. Dit kan je inleveren bij de receptie onder vermelding van: naam, naam
dochter/zoon, beschikbaarheid. Opgeven betekent logischerwijs ook meedoen.
Onze school vindt dat we “samen” mooie dingen
kunnen bereiken. Dit evenement willen we dan
ook samen met personeel, ouders en leerlingen
lopen.
Zoals hierboven al werd vermeld is de Samenloop
heel laagdrempelig. Er wordt niet getraind en dus
kan iedereen meedoen. Een team zal bestaan uit
minimaal tien personen. De één loopt misschien
maar 1 uur van de 24, terwijl een ander er veel
meer loopt. Er wordt een schema gemaakt waar je
1 of 2 uur achter elkaar loopt en altijd samen met
iemand anders. Je kan tussendoor naar huis, ook
om te slapen. Het is wel de bedoeling dat je bij de
start en het einde aanwezig bent.
Wil je meedoen aan dit prachtige festijn?
Geef je op via de link in de bijlage!
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Acties ter sponsoring
▪
▪
▪
▪

Dinsdag 29 oktober - hamburgeractie in
de pauze: broodje hamburger €2.00
Maandag 2 december - bonbonverkoop
tijdens tienminutengesprekken: 1 zakje
€2.00
Dinsdag 10 december - bonbonverkoop
tijdens tienminutengesprekken: 1 zakje
€2.00
Maandag 6 t/m vrijdag 10 januari:
legeflessenactie
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Agenda t/m 8 november
Vrijdag 4 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 t/m
vrijdag17 oktober
Zondag 13 t/m
vrijdag 18 oktober
Maandag 14 t/m
vrijdag 18 oktober
Maandag 21 t/m
vrijdag 25 oktober
Dinsdag 29 oktober
Woensdag 30 oktober
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 november
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november

Maandag 11 november
Dinsdag 12 november
Donderdag 14 november
Vrijdag 15 november

Zaterdag 17 t/m
vrijdag 22 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Donderdag 28 november

Onderwijsbeurs IJsselhallen 3M, 14.00-17.00 uur
Capellen Nieuws nr. 2
Samen aan Zet 6A, deel 1, aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 4M, deel 1, aanvang 19.30 uur
Reis 3HT1 Bourg-en-Bresse (thuis)
Uitwisseling 3M naar Auxerre (Frankrijk)
Excursie 3H1, 3H2, 3HT2 en 3A naar Tsjechië
Uitwisseling 3AT1 Slovenië (thuis)
Uitwisseling 3AT2 naar Porsgrunn, Noorwegen
Herfstvakantie
Samen aan Zet 5H, deel 2, aanvang 19.30 uur
VO-markt, Landstede Dokterspad
Toetsweek blok 1
Taaldorp Duits
Taaldorp Duits
Taaldorp Frans 3H(T), 3A(T)
Open dag Hogeschool Windesheim
Capellen Nieuws nr. 3
Taaldorp Frans 3H(T), 3A(T)
Wiskunde B-dag Alympiade 5A
Samen aan Zet 6A, deel 2
Introductie loopbaanbegeleiding voorlichting 3H(T),
aanvang 19.30 uur
Dag van de Franse taal, 2A(T), 2H(T)
Voorlichting nieuwe vakken 3H(T)
Oud-leerlingenmarkt 4M, 10ME, 4H en 4A, 14.00 - 15.30 uur
Junior Certificates 4AT en 4HT, aanvang 17.00 uur
Uitreiking IB-certificates, aanvang 19.30 uur
Project Zweden 5A in Zweden
Start voorlichting LOB, 3A(T)
Voorlichtingsavond Tweetalig Onderwijs voor ouders en
leerlingen groep 8, aanvang 19.00 uur
Deltion Discover, 2M(T)
Samen aan Zet 5H, 6A deel 3
Voorlichting Algemeen voor ouders en leerlingen
groep 8, aanvang 19.00 uur
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Maandag 2 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december

Dinsdag 17 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m
Vrijdag 3 januari 2020

tienminutengesprekken, vanaf 16.00 uur
Sinterklaasfeest vanaf 11.50 uur
Bezoek WPP-tentoonstelling, 4A
Bezoek Windesheim 4H
tienminutengesprekken, vanaf 16.00 uur
Regionale HBO-voorlichting, 4H, Greydanus, 18.30 uur
Klankbordgroep Tweetalig Onderwijs,
aanvang 19.30 uur
Monologen Kunstvak Drama 5H
Presentaties Profielwerkstuk 6A, 5H, 18.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstgala, vanaf 19.30 uur
Leerlingen vrije dag
Kerstvakantie
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