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Fietsroute vanuit Stadshagen over Mastenbroekerbrug
Onlangs zijn wij als school wederom aangesproken door
de bedrijven Basic-Fit, DIFF Dance Centre en
Schoonheidssalon Fleur, over leerlingen die vanuit
Stadshagen over hun privéterrein fietsen om de kortste
weg naar school te nemen. Wij verwachten van onze
leerlingen dat zij dit niet meer doen en dat zij vanuit
Stadshagen (route Mastenbroekerbrug) via de
Pergolesistraat of de Bellinistraat de wijk in fietsen. Wij
verzoeken u om dit met uw kind te bespreken.
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Enquête Somtoday
Begin januari 2020 vragen wij aan ouders (een selectie uit alle klassen, dus niet iedereen)
wat zij vinden van de mogelijkheid om via het leerlingvolgsysteem ‘Somtoday’ de resultaten
van hun kind te volgen.
Logt u wel eens in; is de informatie duidelijk; mist u iets; kijkt u er samen met uw kind naar;
heeft u hulp nodig? We zouden het zeer op prijs stellen als u de enquête invult en zodoende
bijdraagt aan verbeteringen in de oudercommunicatie. De uitkomsten leest u in de
Nieuwsbrief van februari 2020.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
NB Heeft u op 10 januari geen enquête toegestuurd gekregen over de mail, omdat u niet in
de selectie zit, maar wilt u wel graag meedoen? Stuur dan een mailtje naar
m.arenden@ooz.nl, onder vermelding van ‘graag een enquête’.

Junior Speaking Contest Van der Capellen final
Op woensdagmiddag 8 januari zal de schoolfinale plaatsvinden van de Junior Speaking
Contest. Dit is een nationale speechcompetitie, georganiseerd door het Nuffic. In de
komende weken zullen de tweede- en derdeklassers van het tweetalig havo en vwo in hun
eigen klas de strijd met elkaar aangaan om de beste speech te geven. De winnaar van elke
klas zal aan de schoolfinale deelnemen op de 8ste van januari.
Toeschouwers en supporters zijn van harte welkom. De tweedeklassers starten om 13.30
uur en de derdeklassers om 14.30 uur . Zij zullen worden beoordeeld door dhr. De Boer en
mw. Van Keulen (IB-docenten van de bovenbouw tto) en een leerling uit 6 vwo tweetalig, die
zelf ooit tot de nationale finale is doorgedrongen. De middag vindt plaats in de aula.
Mw. Erasmus en mw. Ter Horst

Nieuwsflits van de GMR - december 2019
De nieuwsflits is bedoeld om iedereen snel en op informele wijze op de hoogte te stellen van
onderwerpen uit de GMR-vergaderingen die de medezeggenschap aangaan. In de
vergadering van 3 december 2019 is besloten over de meerjarenbegroting 2020-2024.
Meerjarenbegroting
De focusgroep finance & control van de GMR heeft uitgebreid met de controller, hoofd
bedrijfsvoering en het college van bestuur gesproken over de begroting. De focusgroep heeft
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op basis daarvan een advies voorbereid waarin naar verschillende aspecten is gekeken. Is
de begroting in lijn met het strategisch beleid en de afspraken uit de kaderbrief? Wat zijn de
belangrijkste risico’s en welke maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen?
Hoe is de leerlingenprognose?
Ondanks het feit dat niet alle punten gekwantificeerd kunnen worden, heeft de focusgroep
vertrouwen in de aanpak van het college van bestuur, hetgeen leidt tot een positief advies.
De focusgroep wil in het vervolg wel tijdig(er) geïnformeerd worden over de financiële impact
van onderwerpen en over wat die impact betekent voor de meerjarenbegroting. Verder
vraagt de focusgroep bij elke managementrapportage een toelichting op afwijkingen op de
meerjarenbegroting.
De GMR neemt het advies van de focusgroep over, met de complimenten aan de focusgroep
voor het vele grondige werk dat in korte tijd is verzet. Dit traject geeft aan hoe goed het is om
met focusgroepen te werken!
Vervolg themabijeenkomst Sterke sector SO
Tijdens de eerste bijeenkomst over de toekomst van het SO onder OOZ afgelopen 29
oktober heeft de GMR samen met de MR’en van de Twijn en de Ambelt in groepjes
nagepraat over de onderwerpen die die avond aan bod kwamen. Op 3 december na afloop
van de GMR vergadering kwamen we voor de 2e keer met zijn allen bij elkaar. De input
vanuit de groepjes op flappen is verder uitgediept. De directeuren van de Ambelt en de Twijn
namen ons mee in hun verdere plannen, met een ambitieus tijdpad (in potlood). Er was weer
veel ruimte voor vragen en om elkaar informeel te spreken. Met name bij de Ambelt zijn er
zorgen bij het personeel over hun rechtspositie en bij ouders of er docenten voor de klas
komen die geen feeling hebben met de speciale doelgroep van de Ambelt. Er is specifiek
rondom communicatie een werkgroep actief om dit allemaal in goede banen te leiden.
GMR - RvT
Voorafgaand aan de GMR vergadering op 3 december sprak een delegatie van de GMR
voor de tweede keer dit jaar met de raad van toezicht. Een open gesprek over hoe de RvT
voeling houdt met de werkvloer, de onderlinge samenwerking in de driehoek GMR – RvT –
CvB en de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs, het onderbrengen van de Ambelt bij
OOZ en de oprichting van een academisch expertisecentrum passend onderwijs.
De notulen van GMR-vergaderingen zijn op te vragen via de MR. Ze worden verspreid nadat
ze zijn vastgesteld in de volgende vergadering. Dat is op 25 februari 2020. Toehoorders op
de GMR-vergaderingen zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij de ambtelijk
secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
De GMR wenst iedereen hele fijne feestdagen!
Zwolle, 4 december 2019, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ
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Hosting gezocht!
Beste ouders/verzorgers,
In oktober zijn de 3-mavoleerlingen naar Frankrijk (Auxerre) geweest. In de week van 2-7
februari komen de Fransen onze kant op! Helaas komen we nog een aantal gastgezinnen te
kort. Is er een mogelijkheid om bij u thuis één (mag natuurlijk ook meer)
uitwisselingsleerlingen te hosten? Globaal komt het erop neer dat de leerlingen overdag
bezig zijn met een programma en 's middags / 's avonds bij het gastgezin zijn. Het
programma zal zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden.
Mocht er bij u een plek beschikbaar zijn, wilt u dit dan aan mij doorgeven? Bij voorbaat alvast
dank.
Met vriendelijke groeten,
Dhr. B. Keizer – b.keizer@ooz.nl

Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Wat is de Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een 24uursestafette in wandelvorm ten bate van het
KWF. De start is op zaterdagmiddag 16 mei om
14.00 uur en de loop eindigt op zondagmiddag
17 mei om 14.00 uur. In het Zwolse Park de
Wezenlanden is een klein parcours afgezet
waar gewandeld wordt. Ieder team moet
gedurende de loop 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.
Bonbonactie
Tot nu toe is er met de bonbonverkoop €260,- opgehaald voor het KWF. De verkoop gaat
nog steeds door.
De actiecommissie is momenteel druk bezig met de komende acties:
Maandag 9 december t/m
Vrijdag 10 januari
Kraskaartenactie
Maandag 6 t/m
vrijdag 10 januari
Legeflessenactie
Donderdag 6 februari
Benefietconcert door Van der Capellen schoolorkest
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Benefietconcert door het Van der Capellen schoolorkest
Op donderdag 6 februari wordt er om 20.00 uur een benefietconcert in de kantine van de
school georganiseerd. Het orkest gaat hier de nummers spelen die het ook op festival Hoge
Noot gaan spelen. De entree is €10,-. Hiervoor krijgt u twee consumptiebonnen en er staat
een nootje op tafel.
Kraskaartenactie
De meeste leerlingen hebben een kraskaart ontvangen om sponsorgeld op te halen. Wij
hopen dat we samen een mooi bedrag bij elkaar kunnen krassen. Een volle kaart is €50,waard. De kaarten moeten uiterlijk vrijdag 17 januari weer ingeleverd worden.
Legeflessenactie
In de eerste week van januari (maandag 6 t/m vrijdag 10) kunnen leerlingen lege flessen
inleveren. Er wordt per klas bijgehouden hoeveel flessen er zijn
ingeleverd; hier is dan ook een klassenprijs mee te verdienen.
Inlevertijden op het podium van de kantine: tussen 8.00 en 8.30
uur en in de kleine pauze. Wilt u hieraan bijdragen, bewaar dan
alstublieft uw lege flessen of lever de flessenbon bij ons in.
Onze school vindt dat we ‘samen’ mooie dingen kunnen bereiken.
Dit evenement willen we dan ook samen met personeel, ouders en
leerlingen gestalte geven. Bent u als ouder (of als leerling) ook
enthousiast geworden? Klik dan op de volgende aanmeldingslink:
https://forms.gle/WXaPV2vqJuVJeu9QA
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Agenda t/m 6 maart
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari 2020
Maandag 6 januari
Dinsdag 7 januari
Woensdag 8 januari
Vrijdag 10 t/m
vrijdag 17 januari
Zaterdag 11 januari
Maandag 13 t/m
vrijdag 17 januari
Donderdag 16 januari
Maandag 20 januari
Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari

Vrijdag 24 januari
Maandag 27 t/m
vrijdag 31 januari
Maandag 27 januari

Dinsdag 28 januari

Woensdag 29 januari

Donderdag 30 januari

Vrijdag 31 januari

Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstgala, vanaf 19.30 uur
Leerlingen vrije dag
Kerstvakantie

Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen TW1
Informatieavond skireis, aanvang 19.30 uur
Junior Speaking Contest Van der Capellen
Uitwisseling 3HT1 naar Bourg-en-Bresse
Open Huis 9.30-13.30 uur
Toetsweek blok 2
Ouderavond 3M, uitwisseling
Publicatie Capellen Nieuws Special ‘Samenloop voor Hoop’
Inhalen en herkansen blok 1, vanaf 10.00 uur
Informatieavond examenperiode 4 mavo,
aanvang 19.30 uur
Anglia Exams, 3M, 3MT
Voorlichtingsavond algemeen en Tweetalig Onderwijs,
aanvang 19.00 uur
Kijk- en luistervaardigheid Frans
Geen regulier onderwijs vanaf 13.00 uur
Kijk- en luistervaardigheid Engels
Voorstelling ‘Klappen voor Bart’, brugklassen
Informatieavond 3H(T), LOB en profielkeuze,
aanvang 19.30 uur
Leerlingbespreking
Kijk- en luistervaardigheid Duits
Voorlichting vakkeuze 3M(T), aanvang 19.30 uur
Leerlingbespreking
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken,
leerlingbespreking
Openlesmiddag Tweetalig Onderwijs, groep 8,
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken,
leerlingbespreking
Vakkeuze klas 2M(T), aanvang 19.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken,
leerlingbespreking
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Zondag 2 t/m
vrijdag 7 februari
Maandag 3 t/m
vrijdag 7 februari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari

Vrijdag 7 februari
Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Maandag 17 t/m
vrijdag 21 februari
Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart
Donderdag 5 maart
Vrijdag 6 maart

Uitwisseling 3M, Auxerre, thuis
Uitwisseling 3AT1 naar Kranj
Groepsgesprekken literatuur 6A, 8.30 – 13.30 uur
Studiedag personeel, leerlingen vrij
Benefietconcert Van der Capellen schoolorkest voor
Samenloop voor Hoop, aanvang 20.00 uur, entree €10,Jaarvergadering Ouderraad, aanvang 19.00 uur
Groepsgesprekken literatuur 6A, 8.30 – 13.30 uur
Profielkeuzeavond 3A(T), aanvang 19.30 uur
PWS Presentatiemiddag/-avond 5H
Openlesmiddag talentstromen, groep 8
Junior Speaking Contest, 1TTO, 2TTO
Voorjaarsvakantie
Little Victorians, 1MT1, 1AHT1, aanvang 17.00 uur
Little Victorians, 1AT1, 1AT2, aanvang 19.30 uur
Beroepenavond 4H, 4A, aanvang 19.00 uur
Celebrations klas 1TTO
Celebrations klas 1TTO
Tostiverkoop, actie Samenloop voor Hoop
Publicatie Capellen Nieuws nr. 6

7

