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Slovenia
We had a fantastic week in Slovenia, visiting some of the country's
most beautiful places and enjoying the local culture. Here we are at
the worlds highest ski jumping centre, Planica.

Examentrainingen 2020
Voor onze examenkandidaten breekt met de examenperiode
een spannende tijd aan. Om hen goed te kunnen voorbereiden
op de examens bieden we ook dit schooljaar weer
examentrainingen aan. Examenkandidaten hebben dan de
keuze om zich specifieker in bepaalde vakken / examens te
verdiepen. Deze trainingen vinden plaats onder schooltijd op de
volgende data:
▪
▪
▪
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Woensdag 1 en donderdag 2 april
Woensdag 15 t/m vrijdag 17 april
Maandag 20 t/m woensdag 22 april

De trainingen zullen worden aangeboden door onze docenten. Dit kan als gevolg hebben dat er op
deze dagen bepaalde lessen worden verplaatst en / of komen te vervallen voor uw kind. We proberen
dit uiteraard wel zo veel mogelijk te voorkomen.
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Little Victorians
Dinsdag 25 februari mochten alle leerlingen uit de eerste klassen
van het tto weer schitteren als sterretjes in de theaterproductie
Little Victorians onder de bezielende leiding van twee acteurs
van de Phileas Fogg Theatre Company.
Hoewel de voorstelling al jaren een vast onderdeel is van het ttoprogramma, weet de energieke aanpak van de professionele
Britse acteurs de leerlingen telkens weer te inspireren. Het stuk
gaat over de uitbuiting van kinderen in Victoriaans Engeland.
Zonder die context tekort te doen, was de voorstelling ook
doorspekt met humor. Mooi was het om veel ouders en
belangstellenden te kunnen zien genieten van het enthousiasme
van onze leerlingen. Vanuit een schijnbaar chaotisch tafereel op
de theatervloer ontstond uiteindelijk een samenhangend geheel waarin elke leerling zijn of
haar aandeel had. Het feit dat alle instructie en communicatie volledig in het Engels
gebeurde, zou je haast vergeten. Onze leerlingen deden het fantastisch en verdienen
daarmee “a feather on their cap!”

Van der Capellen op de 1st MSKMUN in Athene
Wederom heeft een aantal van onze leerlingen
deelgenomen aan een Model United Nations, dit
keer een vierdaagse conferentie in Athene,
maar liefst! 1st MSKMUN wordt georganiseerd
door de 1st Middle School of Kifissia. Dit is de
tweede keer dat zij een internationale MUN
hebben opgezet. In Griekenland is het heel
uitzonderlijk voor een openbare (niet-privé)
school om een
eigen MUNconferentie op te
zetten. Bij de
openingsceremonie
was daarom ook de Griekse minister van onderwijs aanwezig en
zij heeft daar iedereen toegesproken.
Met een delegatie van vijftien sterk vertegenwoordigden onze
leerlingen Libië, Bosnië-Herzegovina en de Verenigde Staten in
commissies met verschillende, uiteenlopende onderwerpen.
Twee van onze leerlingen, Filip van Putten en Annelien Kuiken,
zijn zelfs verkozen tot Best Delegate in hun commissies: echt
een hele verdienste!
Wij hebben de leerlingen gefilmd en waar nodig ondersteund,
maar ook hebben we interessante nieuwe contacten gelegd met
collega-docenten uit andere landen; dat gaat zeker nog vruchten
afwerpen!
We kwamen aan op woensdagmiddag en zijn zondagmiddag
weer vertrokken, met de nodige vertraging en turbulentie
vanwege storm Ciara. De donderdag- en vrijdagochtend was er
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geen programma voor de conferentie, omdat de school uiteraard gewoon open was; die tijd
hebben wij met de leerlingen zeer cultureel besteed met toeristische musthaves, waaronder
de Tempel van Zeus en de Akropolis.
Al met al was het een zeer geslaagde reis waarin onze leerlingen echt een prima indruk
hebben achtergelaten tijdens de MUN - velen waren onder de indruk van zowel hun Engelse
spreekvaardigheid als van hun professionele houding in de commissies en tijdens de gehele
conferentie.
Dhr. de Ruijter & dhr. Poortman

Bezoek Bataviawerf
In het kader van een geschiedenisproject over de
Gouden Eeuw zijn de leerlingen van 2AT1 en 2AT2
vrijdag 28 januari op werkbezoek geweest naar de
Batavia. Op de Bataviawerf hebben zij een rondleiding
gehad.
In de lessen voorafgaand aan het bezoek hebben de
leerlingen zich op school verdiept in de Gouden eeuw
met behulp van hun geschiedenisboek, een
hoorcollege en online video’s.
Aan de hand
van hun IB-attributes zijn de leerlingen ingedeeld in
groepjes en met de scrum-methode heeft elke groep
zijn eigen planning in de hand genomen en al het
werk onderling verdeeld in taken.
Uiteindelijk hebben de leerlingen met al de
verzamelde en verwerkte informatie, zowel tijdens de
lessen als op de Bataviawerf tijdens de rondleiding,
een Engelstalig vlog gemaakt op locatie. Al met al
kunnen we terugkijken op een erg leuk project en
een zeer succesvolle dag op de Batavia.
Mw. Ter Horst en dhr. Haverink

Het hoe en waarom rond de KWT-week
Zoals u wellicht heeft vernomen, zullen wij op korte termijn gaan werken met een KWT-week.
In dit bericht willen wij als schoolleiding onder andere verduidelijken met welk doel de KWTweek is ingevoerd.
Wat?
KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Leerlingen worden deels in de gelegenheid gesteld om een
keuze te maken in de hoeveelheid lesuren die ze per vak willen inzetten. Een deel van je
lesdag tijdens deze week zal bestaan uit verplichte uren zoals je die nu ook al gewend bent.
Dit geldt alleen voor de onderbouw. De bovenbouw zal geen verplichte lesuren hebben,
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maar wel wordt van hen verwacht dat zij minimaal 50% aan keuzelessen zullen kiezen. Voor
het andere gedeelte van je lesdag maak je een keuze uit de aangeboden mogelijkheden.
Waarom?
Om de leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces en ook om in te
spelen op en aan te sluiten bij de behoeften die er leven onder leerlingen.
Voorbeeld:
Een leerling is erg goed in het vak wiskunde en heeft wat meer moeite met het vak Engels.
Deze leerling zou er tijdens de KWT-week voor kunnen kiezen om een uur wiskunde minder
en een uur Engels extra te volgen.
Deze KWT-week voeren wij voor de eerste keer in. Het is dus een nieuw onderdeel voor
leerlingen en docenten. Daarom zijn wij benieuwd naar eventuele verbeterpunten. Heb je als
leerling verbeterpunten die je met ons wil delen, geef ze dan door aan je mentor.
Wanneer?
De KWT-week zal plaatsvinden van maandag 9 t/m vrijdag 13 maart. Inschrijven voor deze
KWT-lessen kan tot uiterlijk één dag van tevoren, 16.00 uur. Het inschrijven kan helaas (nog)
niet via de Somtoday-app. Je zult dit dus via de normale website van Somtoday moeten
invullen.
De tweede KWT-week zal trouwens plaatsvinden in de week van maandag 8 t/m vrijdag 12
juni.
Wie?
Alle leerlingen van Van der Capellen Sg. en klas 10 van onderwijsroute Mens&.
Hoe?
Onderbouw (klas 1 t/m 3, met uitzondering van 3M(T))
Leerlingen in de onderbouw moeten voor elk KWT-uur een keuze maken. Per KWT-uur is er
een maximum van 32 leerlingen. Probeer je dus zo snel mogelijk in te schrijven, zodat je je
gewenste keuze kan maken. Indien een KWT-uur vol zit, zul je een andere keuze moeten
maken voor dat moment. De mentor zal je gaan begeleiden bij het invoeren van je keuzes in
Somtoday. Problemen bij het invoeren van je keuzes? Neem dan zo snel mogelijk contact op
met je mentor.
Bovenbouw (klas 4 t/m 6 inclusief 3M(T))
Leerlingen hebben de vrijheid om minimaal 50% in te vullen van het aantal te kiezen uren.
De mentor monitort of je voldoet aan deze eis. In je Somtoday-omgeving kan je in jouw
agenda bij de betreffende week je keuzes invullen. Mocht je vragen hebben over de KWT
dan kun je die aan je mentor stellen.
Wat ga je doen indien er geen keuzemogelijkheden meer zijn en/of groepen vol zitten? Dan
ga je onder begeleiding van docenten naar het zelfwerkuur in de aula. Dit specifieke
zelfwerkuur is in principe bedoeld voor de onderbouwleerlingen (t/m klas 3).
Bovenbouwleerlingen die gaten hebben in hun rooster kunnen voor zichzelf aan het werk in
de studieruimte.
Leerlingen die buiten de pauzetijden om pauze willen houden, mogen dit buiten op het
schoolplein doen.
Wij wensen jullie veel plezier en succes tijdens de KWT-week en de toetsweek!
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De Fransen op bezoek
Op zondag 2 februari was het dan zover: de Fransen kwamen bij onze 3-mavoleerlingen op
bezoek. In oktober 2019 hadden wij al een bezoek gebracht aan de Fransen, we hebben een
uitwisseling met hun school in Auxerre.
Na aankomst gingen de gasten mee met hun gastgezinnen, waar zij samen de avond
doorbrachten. Maandag stonden er gastlessen op het programma met onder andere
kickboksen! De helft van de groep had ‘s middags een fotospeurtocht door Zwolle en de
andere helft had vrije tijd.
Dinsdag gingen we met de hele groep een dagje naar Amsterdam, waar we onder andere
een bezoek brachten aan het Anne Frankhuis , het Rijks- of Stedelijk museum.
Woensdag werd er gewerkt aan de opdracht, een verslag van de week. Aan het einde van
de ochtend vertrokken we naar Rebound waar gejumpt kon worden. Daarna had de ene helft
nu vrije tijd en de andere helft ging de speurtocht door Zwolle doen.
Donderdag was een dag met verschillende activiteiten. Werken aan je opdracht of koken bij
de Slagersvakschool (zie foto): in vier groepen werd de avondmaaltijd gekookt voor op
school. Er kon ook geschilderd worden: in Amsterdam was de opdracht om in het museum
een schilderij of kunstwerk te fotograferen en deze werd op de donderdag nageschilderd. We
hebben veel verrassend talent gezien!
’s Avonds hebben we allemaal genoten van het lekkere eten, van soep tot salades tot
pannenkoeken en wraps: het was allemaal heerlijk! Vrijdagochtend hebben we onze Franse
gasten weer uitgezwaaid!
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Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Totale opbrengst momenteel: €9047,Er zijn nog plaatsen beschikbaar om mee te
wandelen. Heeft u het weekend van 16 mei nog
ergens een paar uurtjes over om met ons mee
te doen, dan zouden wij uw deelname zeer op
prijs stellen. Inschrijfkosten zijn €15,- per
persoon.
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 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.
De actiecommissie is momenteel druk bezig met de komende acties:
▪ Activiteit vilten
Nader te bepalen datum
▪ Verkoop kaarsenzakken
Start na toetsweek blok 3
Kaarsenzakken
Tijdens de Samenloop voor Hoop is er in de avond om 23.00 uur de kaarsenceremonie.
Dit is een moment waarop iedereen bij het podium stilstaat bij degenen die we verloren zijn
aan kanker. Een indrukwekkend moment, waar u natuurlijk ook welkom bent.
Langs het parcours staan kaarsenzakken die verkocht zijn door deelnemers aan mensen die
iemand verloren zijn of die iemand een hart onder de riem willen steken. De verkochte zak
kan worden versierd, beplakt of beschreven met een persoonlijke tekst. De zakken worden
dan weer ingeleverd bij de deelnemers en die zorgen ervoor dat de kaarsenzak langs het
parcours komt te staan. Er gaat een kaarsje in dat de hele nacht blijft branden, wat een
mooie, warme sfeer geeft.
Koster per kaarsenzak: €5,Dit bedrag komt natuurlijk bij het totaalbedrag van het team op.
Wilt u een kaarsenzak kopen? Neem contact op met Ria Kok r.kok@capellen.nl
Kraskaartenactie
De kraskaartenactie heeft tot nu toe al een prachtige €5910,- opgebracht. Nog steeds zijn er
echter heel veel kaarten niet ingeleverd. Onze vraag aan u is daarom uw zoon/dochter hier
eens naar te vragen. Ook kaarten zonder geld willen we graag ingeleverd hebben: die kan
dan door iemand anders weer gebruikt worden. Is de kaart kwijt? Ook dan willen wij dat
graag weten, zodat de administratie hiervan aan het eind van de actie kloppend is.
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 16 juni
Vrijdag 6 maart
Maandag 9 t/m
vrijdag 13 maart
Maandag 9 t/m
vrijdag 13 maart
Maandag 9 maart
Donderdag 12 maart
Maandag 16 t/m
vrijdag 20 maart
Maandag 23 maart
Woensdag 25 maart
Dinsdag 31 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Maandag 6 t/m
woensdag 8 april
Maandag 6 april
Dinsdag 7 t/m
donderdag 9
Dinsdag 7 april

Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Dinsdag 14 t/m
donderdag 16 april
Dinsdag 14 april
Woensdag 15 t/m
woensdag 22 april

Publicatie Capellen Nieuws nr. 6
Keuzewerktijdweek; vanaf 12.35 uur geen regulier
onderwijs
Uitwisseling Noorwegen 3AT, thuis

Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen
Informatieavond overstap van 2 mavo naar 2 kader,
aanvang 19.30 uur
Toetsweek blok 3, alle klassen
Repetitiedag Kunstvak drama, klas 4H en 4A
Inhalen en herkansen blok 2, vanaf 10.20 uur
Repetitiemiddag Kunstvak drama, klas 4,
(Meander College)
Deadline inschijven inhaal- en herkansingstoetsen
blok 3, 4M, 5H, 6A
Oefenexamens 5H, 8.30-12.30 uur
Oefenexamens 4M, 13.00-16.00 uur
Oefenexamens 6A, 8.30-12.30 uur
Inhaal en herkansen blok 3, 4M, 5H, 6A,
vanaf 10.20 uur
Reis Newcastle, 1AHT, 1AT
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
Reis York, 1MT
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
Bezoek Rijksmuseum 6A, geschiedenis
examenvaardigheden
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
College Carrousel RUG, 4A
Laatste lesdag examenkandidaten
Verwerkingsdag Newcastle, 1AHT, 1AT
Goede Vrijdag, leerlingen vrije dag
Tweede Paasdag, vrije dag
Beroepsoriënterende stage 4H
Afsluitingsfeest examenkandidaten
Examentraining
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Woensdag 15 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Maandag 20 april
Dinsdag 21 april
Woensdag 22 april

Donderdag 23 april t/m
dinsdag 5 mei
Woensdag 6 mei

Donderdag 7 t/m
woensdag 20 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Zaterdag 16 t/m
zondag 17
Dinsdag 19 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 5 juni
Vrijdag 5 juni
Maandag 8 t/m
vrijdag 12 juni
Woensdag 10 juni
Donderdag 11 juni
Maandag 15 t/m
woensdag 17 juni
Maandag 15 t/m
vrijdag 19 juni
Dinsdag 16 juni

Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Publicatie Capellen Nieuws nr. 7
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
SE-lijsten tekenen 4M, 12.00 uur
SE-lijsten tekenen 5H, 13.00 uur
SE-lijsten tekenen 6A, 14.00 uur
Meivakantie
Burgers Zoo, klas 2
Sportdag bovenbouw
Bezoek Rijksmuseum 3M, CKV
Centraal Examen 2020
Athenespelen 2020
IB-exams
IB-exams
Samenloop voor Hoop Zwolle, 14.00-14.00 uur
Deadline inschrijving inhaal en herkansen blok 3,
4A, 5A, 4H
Hemelvaart, vrije dag
Vrije dag
Tweede Pinksterdag, vrije dag
Extra vrije dag
Publicatie Capellen Nieuws nr. 8
Atletiekdag klas 3
Inhalen en herkansen blok 3, vanaf 10.00 uur
KWT-week
Centraal Examenuitslag tijdvak 1
Mentoren bellen met uitslag, vanaf 15.30 uur
Geslaagde kandidaten cijferlijst ophalen, 11.00 uur
Aanmelden 2e tijdvak
Centraal Examen tijdvak 2
Toetsweek blok 4, alle klassen
Team Math Challenge, Breukelen
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