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Beste leerlingen en ouders,
Vanaf afgelopen woensdag zijn we weer een heel klein beetje een
echte school geworden. Een klein deel van de leerlingen en
docenten is weer in het gebouw om elkaar te zien, te spreken en te
ontmoeten. Het is erg fijn om langzamerhand weer een sociale
leefgemeenschap te zijn. De komende periode staat in het teken van
contact maken, het delen van ervaringen, het luisteren naar elkaar
en weer fysiek op school zijn. Ook gaan we kijken hoe het is met de
ontwikkelingsfase van de leerlingen ten aanzien van leerstof.
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Daarmee is er ook een eind gekomen aan een heel bijzondere
periode, waarin leerlingen en medewerkers alleen vanuit huis contact
met elkaar hadden.
Onze examenleerlingen hebben inmiddels hun schoolexamens afgerond. De resultaten zijn prima.
Mavo:
Havo:
Atheneum:

100% geslaagd.
97,4 % geslaagd. Kans op 100%
97,4% geslaagd. Kans op 100%.

Via resultaatsverbeteringstoetsen kunnen leerlingen alsnog slagen en/of hun cijfer verbeteren.
We wensen hen alle succes. Er wordt hard gewerkt om de diploma-uitreiking ondanks de beperkingen iets
bijzonders te laten zijn. Vanaf volgende week gaan we weer beginnen met een lesrooster waarin we fysiek
en online lesgeven combineren. Een nieuwe ervaring. We houden daarbij rekening met de 1,5metermaatregelen en de richtlijnen. We wensen iedereen heel veel plezier en succes bij alle activiteiten.
Blijf gezond. Fijn dat we elkaar weer zien en spreken.
Hartelijke groet,
De schoolleiding
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Nieuwsflits van de GMR - voorjaar 2020
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. Nog net voor
de coronacrisis is de GMR op 25 februari 2020 voor het laatst bij elkaar geweest. In die
vergadering heeft de GMR positief geadviseerd over het vakantierooster 2020-2021. De
eerstkomende GMR vergadering is op 26 mei. We spreken dan ook met de raad van
toezicht.
Focusgroepen
In de tussentijd zijn vooral de verschillende focusgroepen van de GMR via Teams actief in
gesprek met het college van bestuur. In deze situatie bewijzen de focusgroepen, waarin je
met wat minder mensen dieper op een onderwerp in kunt gaan, zeker hun nut.
De focusgroep HR bereidt besluitvorming voor over de bestuursinzetplannen van de drie
sectoren PO, VO en SO. Zij zijn daarover in gesprek met hoofd HR van Support.
De focusgroep finance & control spreekt met het college van bestuur over de kaderbrief en
bereidt hierover een advies namens de GMR voor.
Een derde focusgroep die op het moment regelmatig met het college van bestuur spreekt, is
die rond het traject Ambelt – Twijn. In die focusgroep zitten, naast een aantal leden van de
GMR, ook een delegatie van de beide MR’en van de Ambelt en de Twijn. Het college van
bestuur houdt de focusgroep steeds op de hoogte van de drie sporen waaruit dit traject
bestaat:
1. inhoudelijke samenwerking tussen Ambelt en Twijn
2. de inrichting van Support en de toewijzing van de financiële middelen
3. de bestuurlijke fusie. Op het vlak van medezeggenschap zijn daarin drie zaken van
belang.
Een beslisdocument, waarin besluiten rondom personeel, financiën, begroting, et cetera
worden voorbereid. Op punten heeft de medezeggenschap daar advies- en
instemmingsrecht op.
GMR en MR Ambelt hebben instemmingsrecht op de bestuurlijke fusie tussen OOZ en
Stichting De Ambelt. De oudergeleding van MR Ambelt heeft instemmingsrecht op de
omzetting van de Ambelt van algemeen-bijzonder naar openbaar.

GMR meets MR
Vanwege de situatie met corona zijn er geen bijeenkomsten geweest tussen de GMR en
MR’en. Dit jaar zou dat voor het eerst ook voor de MR’en in het VO worden georganiseerd.
We slaan dit jaar over en hopen dat we volgend voorjaar elkaar weer live kunnen spreken
tijdens GMR meets MR. Zijn er in de tussentijd vragen? Weet ons te vinden!
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 26 mei 2020. Toehoorders op de
GMR-vergaderingen zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij de ambtelijk
secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
Zwolle, 17 mei 2020, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ
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Nieuwsflits van de GMR - mei 2020
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. Op 26 mei
heeft de GMR voor het eerst via Teams vergaderd en dat viel niet tegen. In die vergadering
heeft de GMR een informeel advies uitgebracht over de kaderbrief en ingestemd met de
bestuursinzetplannen 2020-2021 van de drie sectoren PO, VO en SO. Voorafgaand aan de
vergadering sprak een delegatie met de raad van toezicht.
Corona
We hebben uitgebreid de situatie besproken die door het coronavirus is ontstaan, vanuit de
verschillende perspectieven van ouders, docenten en leerlingen. Vanuit ouders en leerlingen
zijn er veel complimenten over hoe de scholen het afstandsonderwijs en in het primair en
speciaal onderwijs ook weer de terugkeer naar school hebben aangepakt. Het was voor
iedereen even wennen, maar over het algemeen werd alles snel en voortvarend geregeld en
er werden aanpassingen gedaan naar aanleiding van de feedback die uit enquêtes is
gehaald.
Kaderbrief
De kaderbrief is de start van de nieuwe begrotingscyclus. Hierin geeft het college van
bestuur de kaders voor de begroting. Een belangrijk document dus. Vanuit
medezeggenschap geldt hiervoor geen formeel adviesrecht. Het college van bestuur vraagt
de GMR gelukkig al een paar jaar om een informeel advies over de kaderbrief. Onze
focusgroep finance & control heeft het advies voorbereid. Passend onderwijs, allocatie,
bekostiging en risicomanagement zijn belangrijke onderwerpen in de kaderbrief. Met name
het risicomanagement wordt door de focusgroep op de voet gevolgd. Het wordt spannend of
risicomanagement meegenomen kan worden in de komende begroting.
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 16 juni 2020. Toehoorders op de
GMR-vergaderingen zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij de ambtelijk
secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
Zwolle, 29 mei 2020, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ

Nieuwe datum Samenloop voor Hoop:
29 en 30 mei 2021
Huidige totaalopbrengst: €10.880,Kraskaarten
Er zijn nog leerlingen die een kraskaart en geld
thuis hebben liggen; het zou erg fijn zijn als dit
volgende week wordt afgegeven bij de receptie.
Ook kraskaarten die niet gebruikt zijn, willen wij graag terug.
Deze kunnen wij dan hergebruiken.
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Boeken inleveren
Huur boeken Van Dijk
Zoals alles momenteel anders gaat, is ook het boeken innemen van Van Dijk anders opgezet
dan u gewend bent.
Iedere leerling krijgt een tijd toegewezen (5 minuten) wanneer hij/zij op school wordt
verwacht. Het gaat echt om slechts 5 minuten per persoon, dus het is van groot belang dat
leerlingen op tijd zijn. Volgende week krijgen zij het schema en de looproute in de mail. Deze
mail zal ook naar de ouders gestuurd worden.
Welke regels worden hier gehanteerd?
1. Kom op tijd en houd te allen tijde 1,5 meter afstand;
2. Wacht bij de ingang die op je schema staat (ingang kantine rij 1 of ingang bij
tekenlokaal rij 2);
3. Bij binnenkomst kantine handen ontsmetten;
4. De leerling heeft twee inleverformulieren bij zich (deze heeft u van Van Dijk per mail
ontvangen);
5. Eén inleverformulier zit op de stapel boeken, hierop heeft u aangegeven welke
boeken er worden ingeleverd. De leerling legt zelf de boeken in de container;
6. Het andere formulier wordt afgetekend door iemand van Van Dijk;
7. De leerling verlaat de kantine en gaat direct weer van het schoolterrein af.
Ben je te vroeg? Ga dan niet al bij de ingang staan, anders kunnen wij de 1,5-meterregel niet
goed hanteren.
Volg de aangegeven route en instructies van het Capellen- en Van Dijkpersoneel
De hoofdingang wordt niet gebruikt door leerlingen of ouders die de boeken komen
inleveren.
Heeft u meerdere kinderen op school? Dan mogen deze pakketten tegelijk worden
ingeleverd, maar wel door één persoon. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u
dat doorgeven aan Ria Kok, r.kok@ooz.nl
Liever de boeken opsturen naar Van Dijk? Dat kan. Het pakket moet dan voorzien zijn van
een inleverlijst. Het is ook verstandig om op de doos de naam van uw zoon/dochter en van
de school te vermelden.
U kunt het pakket opsturen naar:
Van Dijk
Afdeling Inleveringen
Postbus 23
8260 AA Kampen

4

Agenda t/m zomervakantie
Maandag 8 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli

Start lessen op school i.c.m. online lessen
Laatste lesdag
Inleveren boeken Van Dijk volgens rooster
Diploma-uitreiking atheneum, volgens rooster
Diploma-uitreiking havo, volgens rooster
Diploma-uitreiking mavo, volgens rooster
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Maandag 6 juli t/m
vrijdag 14 augustus Zomervakantie
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