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Hartelijk welkom!
Het nieuwe schooljaar is inmiddels een week oud en
het is wennen voor iedereen. Het 1.5 meter afstand
houden naar personeel voelt nog wat onwennig.
Het aantal leerlingen op onze campus ligt rond de 1350
leerlingen. Op de Van der Capellen zijn er 1110
leerlingen. Het aantal nieuwe leerlingen in de brugklas
bedraagt 167.
Onder andere via deze nieuwsbrief proberen we
ouders/verzorgers en leerlingen zo goed mogelijk te
informeren over actuele zaken. We versturen deze
nieuwsbrief digitaal en we plaatsen hem op de site op
de elders in deze nieuwsbrief vermelde data.
Natuurlijk gaan we er weer een mooi jaar van maken,
hoewel dat zeker in deze situatie ingewikkeld kan zijn.
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Organisatie
Er zijn drie leerlingcoördinatoren: zij zijn verantwoordelijk voor alles wat rondom een leerling
georganiseerd moet worden. Daarnaast zijn zij, na de mentor, aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders. De coördinatoren zijn:
brugklas: dhr. Nieuwenhuis
mavo (klas 2 t/m 4): dhr. Bouter
havo, vwo en tto (klas 2 t/m 6): mw. Van Aarle
Dit schooljaar werken wij ook in klas twee met dakpanklassen. De klassen zullen het komende
schooljaar vallen onder de volgende leerlingcoördinator:
2AHT1, 2AH1, 2AH2: mw. Van Aarle; 2HM1, 2HMT1: dhr. Bouter
Verder zijn er twee afdelingsleiders: zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse
afdelingen:
mavo, brugklas: mw. Van Rij
havo, vwo en tto: dhr. Vermeulen
Met vragen over tweetalig onderwijs (TTO) en de leerlingenzorg kunt u terecht bij:
TTO: dhr. Visser
zorgcoördinator: mw. Zwiers
In de schoolgids (zie onze website) vindt u alle contactinformatie voor komend jaar.
Begeleiding
Ook dit schooljaar zal de mentor het belangrijkste aanspreekpunt zijn voor leerlingen en
ouders. Verderop in deze editie van het Capellen Nieuws vindt u een overzicht van alle huidige
mentoren en hun klassen.
Leerlingbesprekingen
Omdat we onze leerlingen zeker na het bijzonder verlopen schooljaar 2019 -2020 goed willen
volgen, worden er in de periode van augustus tot januari twee weken gepland waarin we de
ontwikkelingen rond de leerlingen willen bespreken. We krijgen onze leerlingen hierdoor beter
in beeld en kunnen dan desgewenst interventies toepassen. De besprekingen zullen
plaatsvinden gedurende de middagen (vanaf 13:30 uur). De mentor kan tijdens deze
bijeenkomsten eventuele hulpvragen van de leerling bespreken met de vakdocenten.
(Pilot) driehoeksgesprekken
In de brugklas en de mavo voeren mentoren driehoeksgesprekken, evenals een aantal
mentoren in de havo en het atheneum (klas 2 en hoger). Naast het kennismaken met de
mentor is het doel van een driehoeksgesprek om verwachtingen, doelen, het
toekomstperspectief en het soort begeleiding gedurende het schooljaar op elkaar af te
stemmen. De leerling heeft tijdens deze gesprekken de leiding. Hier zal hij/zij gedurende de
eerste lesweken door de mentor in worden begeleid.
De leerlingen -en hun ouder(s)/verzorger(s)- van mentoren die geen driehoeksgesprekken
voeren worden door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsavond in september
waarbij we uiteraard rekening houden met de COVID-19-maatregelen.
De driehoeksgesprekken kennen de volgende rondes:
-Ronde 1: kennismaken, terugkijken en vooruitkijken - 17 augustus t/m 9 oktober
-Ronde 2: voortgang en doorstroomverwachting bespreken - 4 januari t/m 19 februari
-Ronde 3: (telefonisch) bespreken doorstroming en warme overdracht - laatste vier
weken van het schooljaar.
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Contacten met vakdocenten
Vragen voor vakdocenten kunnen per e-mail worden gesteld aan de desbetreffende vakdocent
(dus niet via de mentor). Binnenkort zullen wij u voorzien van een lijst met e-mailadressen.
Ons streven is dat u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt.
Microsoft Teams
Met de komst van corona zijn wij gaan werken met Microsoft Teams om zodoende het leren
op afstand vorm te kunnen geven. Het programma Microsoft Teams zullen wij gedeeltelijk
blijven gebruiken als aanvulling op de bestaande programma’s waar wij mee werken.
Eventuele toekomstige online lessen zullen wij opnieuw via Microsoft Teams gaan aanbieden.
Doeweken
De doeweken zijn bedoeld om activiteiten, excursies en projecten te concentreren in een
beperkt aantal weken in het jaar. Mocht er voor een klas geen activiteit georganiseerd zijn, dan
wordt er wel lesgegeven. In doeweken kan er een aangepast lesrooster komen.
In doeweek 2 (26 t/m 30 oktober) zijn er veel activiteiten gepland voor alle leerjaren en
afdelingen. In doeweek 3 (28 juni t/m 2 juli) zijn er ook activiteiten gepland.
Sommige activiteiten zoals Taaldorp voor leerjaar 2 en 3 en het EU-project voor klas 3 zullen
op andere momenten plaatsvinden. Met het invoeren van de doeweken hopen wij de rust
tijdens de overige lesweken beter te kunnen bewaren.
PWS-dagen
De leerlingen van mavo 4, havo 5 en atheneum 6 gaan hun profielwerkstuk maken. Daarvoor
wordt in de jaarplanning tijd vrijgemaakt. De exacte data worden in het Capellen Nieuws
gepubliceerd.
Scholing personeel
Gedurende het schooljaar zal er nog een aantal lesvrije momenten worden ingepland. Met
deze momenten creëren wij scholings- en ontwikkeltijd voor het personeel. De data voor deze
lesvrije momenten zullen in het Capellen Nieuws verschijnen.
Toetsweken
Het komende schooljaar zijn er vier toetsweken ingepland. Met ingang van dit schooljaar zijn
er ook voor de onderbouw toetsweken georganiseerd. Gedurende deze toetsweken hebben
de leerlingen geen les. Alle brugklassen zullen niet deelnemen aan de eerste toetsweek, zij
volgen dan de lessen volgens het rooster.
Data toetsweken 2020-2021
Toetsweek 1: ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020
Toetsweek 2: ma 11-1-2021 t/m vr 15-1-2021
Inhalen en herkansen toetsen uit blok 1: maandag 18-1-2021
Toetsweek 3: ma 22-3-2021 t/m vr 26-3-2021
Inhalen en herkansen toetsen uit blok 2: maandag 29-3-2021
Inhalen en herkansen toetsen uit blok 3 voor 4M, 5H, 6A: vrijdag 9-4-2021
Examen 2021 1e tijdvak: ma 17-5-2021 t/m ma 1-6-2021; Uitslag 1e tijdvak: wo 16-6-2021
Examen 2021 2e tijdvak: ma 21-6-2021 t/m wo 23-6-2021; Uitslag 2e tijdvak: vr 2-7-2021
Inhalen en herkansen toetsen uit blok 3 voor overige klassen: vrijdag 18-6-2021
Toetsweek 4: ma 21-6-2021 t/m vr 25-6-2021
Inhalen toetsen uit blok 4: maandag 28-6-2021
Herkansen toetsen uit blok 4: vrijdag 2-7-2021
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Reizen, excursies, activiteiten, lessen Sport & Lifestyle
Afgelopen schooljaar is in verband met de coronapandemie besloten dat de school in ieder
geval tot 1 januari 2021 geen activiteiten, reizen en uitwisselingen laat plaatsvinden.
Onderzocht wordt of er in het tweede deel van dit schooljaar wel activiteiten georganiseerd
kunnen worden.
De lessen voor de leerlingen die de talentstroom Sport & Lifestyle volgen zullen aan het begin
van het schooljaar komen te vervallen. Tijdens deze lessen wordt er met name gesport bij
sportverenigingen en sportscholen. Vanwege de coronamaatregelen en de wisselende
berichtgeving over buiten of bij verenigingen mogen sporten, is het organisatorisch niet
mogelijk om direct na de zomervakantie met het programma te starten. Het streven is dat deze
lessen eind september weer kunnen worden gegeven.
Gebruik kleedkamers en waardevolle spullen
Voor en na de LO-lessen kunnen leerlingen gebruik maken van de kleedkamers. De
kleedkamers gaan niet op slot tijdens de lessen. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om
waardevolle spullen in hun kluis te leggen voorafgaand aan de LO-les. Het meenemen en
achterlaten van waardevolle spullen in de kleedkamer is op eigen risico.
Lesuren
Het rooster vermeldt lesuren genummerd van 1 tot en met 9. Aansluitend aan het 4e uur
hebben leerlingen en personeel een pauze van een half uur. Dat kan voorafgaand aan het 5e
lesuur zijn (11.50 tot 12.20 uur voor de begane grond en de unit) of juist ná het 5e uur (12.35
tot 13.05 uur voor de eerste en tweede verdieping). Op deze manier heeft steeds de helft van
de leerlingen middagpauze: dit komt de rust in het gebouw ten goede. Het aantal 9e uren in
een week is zoveel mogelijk beperkt.
Somtoday
Wij werken met Somtoday. Ouders van nieuwe leerlingen hebben inloggegevens ontvangen.
Dit onderwijsadministratiesysteem beschikt over een leerling-, docent- en een ouderomgeving.
Aan het begin van het schooljaar zullen de nieuwe leerlingen geïnformeerd worden over de
verschillende mogelijkheden. Er bestaat een zeer gebruiksvriendelijke applicatie voor zowel
ouders als leerlingen. Deze is gratis te verkrijgen in de appstore. Als schoolnaam kunt u OOZ
invoeren. Voor vragen over Somtoday kunt u terecht bij onze medewerkers van het
leerlingloket en van de administratie, en op www.somtoday.nl.
Inloggen Somtoday en Zermelo
We merken dat het veel leerlingen en ouders is gelukt om in te loggen in Somtoday en Zermelo,
maar bij een aantal kennelijk nog niet. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe het
inloggen in zijn werk gaat:
Inloggen Somtoday
• Ga naar mijncapellen.nl
• Gebruikersnaam: leerlingnummer@capellen.nl
• Wachtwoord: is bekend bij leerling of wordt bekend gemaakt bij eerste inlog door
mentor
• Leerlingen zitten nu in hun schoolmail.
• Tussen de schoolmail staat een email van Somtoday met de accountgegevens. Volg
de instructies die in dit bericht staan.
• Voer bij schoolnaam OOZ in.
• De app voor Somtoday is voor leerlingen en ouders gratis te downloaden in de
appstore.
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Inloggen Zermelo
• Download met je smartphone de app van Zermelo in Appstore.
De volgende handelingen kunnen alleen vanaf de PC!!
• Vandercapellen.zportal.nl
• Gebruikersnaam: leerlingnummer.
• Wachtwoord: is bekend bij leerling of wordt bekend gemaakt bij eerste inlog door
mentor
• Ga naar koppelingen à koppel app.
• QR-code scannen met je smartphone.
Leerlingen kunnen nu terecht in Somtoday en in Zermelo. Problemen met inloggen? Vraag
een klasgenoot bij wie het al wel is gelukt om hulp. En anders kun je (na 09:00 uur) terecht bij
onze medewerkers van het leerlingloket. Ook ouders die problemen ervaren met het inloggen
kunnen (na 09:00 uur) terecht bij het leerlingloket.
Nevenlocatie Beukenstraat
De volgende klassen volgen komend schooljaar een deel van de week hun lessen aan de
Beukenstraat: 3H, 3HT, 3A, 3AT, 4H, 5H, 4A, 5A en 6A. Op deze manier hopen we de “pijn”
van een krap schoolgebouw over meer klassen en docenten te spreiden. We proberen het
reizen gedurende dag te voorkomen.
Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie 2020
ma 6 juli t/m vr 14 augustus 2020
Openingsdag
ma 17 augustus 2020
Herfstvakantie
ma 12 oktober t/m vr 16 oktober 2020
Kerstvakantie
ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
ma 22 februari t/m vr 26 februari 2021
Goede Vrijdag
vr 2 april 2021
Tweede Paasdag
ma 5 april 2021
Meivakantie
ma 26 april t/m vr 7 mei 2021
Hemelvaartsverlof
do 13 mei t/m vr 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
ma 24 mei 2021
Zomervakantie 2021
ma 12 juli t/m vr 20 augustus 2021
Garderobekastjes, jassen en tassen
Elke leerling heeft een garderobekastje of zal er spoedig één krijgen. Hierin kunnen de jassen,
tassen en boeken opgeborgen worden. De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken
van eigendommen van leerlingen.
Lift
Onze school heeft een personenlift. Wanneer uw zoon/dochter geen of moeilijk trap kan lopen
voor een korte of langere periode, dan kunt u bij de leerlingcoördinator van uw zoon/dochter
het gebruik van de lift aanvragen. Vervolgens geeft deze zijn/haar besluit door aan het
leerlingloket, waarna uw zoon/dochter daar een liftsleutel kan ophalen.
Leerplicht en verlofaanvragen
Zoals u weet, mag de school leerlingen alleen onder bijzondere omstandigheden vrij geven.
Vrij geven om eerder op vakantie te kunnen gaan of later van vakantie terug te komen is niet
toegestaan. De leerplichtambtenaar zal hierop streng toezien. Mochten er zwaarwegende
omstandigheden zijn die verlof rechtvaardigen, dan moet dat tenminste een week van tevoren
schriftelijk worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator onder wie uw kind valt (zie ook
pagina 2). In overleg met de directie wordt dan een beslissing genomen.
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Boekenpakket
Uw zoon/dochter heeft van Van Dijk zijn/haar boekenpakket ontvangen. Controleert u goed of
alle boeken die op de lijst staan ook geleverd zijn, dit voorkomt problemen bij het inleveren
van de boeken.
Er is een verschil tussen leerboeken en werkboeken. Alle leerboeken zijn eigendom van Van
Dijk: die huren wij voor uw zoon/dochter. Hierachter staat dan ook op de pakbon: inleveren.
Mocht u vragen hebben over iets omtrent de boeken, stuur dan een mail naar r.kok@ooz.nl.
Zorg voor de buurt: overlast voorkomen
Wij zijn ons als school ervan bewust dan we in een woonwijk staan. Uiteraard willen wij een
goede relatie houden met de wijkgenoten. We willen daarom dat onze leerlingen geen overlast
in de buurt veroorzaken. Het verzoek van de bewoners is dat onze leerlingen géén gebruik
maken van de speeltuintjes in de wijk. Tevens vinden de buurtbewoners het onwenselijk dat
leerlingen “zwerven” tussen de woonblokken en flats. Wanneer wij dat wel zien gebeuren,
zullen wij uw zoon/dochter daarop aanspreken en desnoods wegsturen.
Fietsroute vanuit Stadshagen over Mastenbroekerbrug
Wij zijn aangesproken door de bedrijven Basic-Fit, DIFF Dance Centre en Schoonheidssalon
Fleur dat leerlingen die vanuit Stadshagen komen, over het privéterrein van genoemde
bedrijven fietsen om de kortste weg naar school te nemen. Wij verwachten van onze leerlingen
dat zij dit niet doen en vanuit Stadshagen (route Mastenbroekerbrug) via de Pergolesistraat of
de Bellinistraat de wijk in fietsen.
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Mentoren 2020- 2021
1AT1
1AHT1
1AHT2
1AH1
1M1
1HM1
1HMT1

Dhr. Haverink
Mw. Erasmus/mw. Ten Dam
Mw. Ter Horst
Mw. Te Wierik/Mw. Wijnberger
Mw. Wessels
Mw. Webbink/dhr. Cumert
Mw. Ter Horst

2AT1
2AT2
2AHT1
2AH1
2AH2
2HM1
2HMT1
2M1
2M2

Mw. Jalvink
Mw. Van de Beek/mw. Ter Horst
Mw. Özdemir/dhr.Stienstra
Mw. Kiestra/dhr. Pielage
Mw. Klomp/dhr. Kraakman
Mw. Kross/dhr. Liezen
Dhr. Joshua/dhr. Kroes
Mw. Groenhof/dhr. Yntema
Dhr. Luckers

3A1
3AT1
3AT2
3H1
3H2
3HT1
3HT2
3M1
3M2
3MT1

Dhr. Strating/dhr. Versteegde
Dhr. De With
Dhr. Schut
Mw. Wierda/dhr. Steintjes
Mw. Stiksma/mw. Kasperink
Dhr. Stadman/dhr. Vos
Dhr. Sanderse
Mw. Vermeer/dhr. Nabers
Mw. Wierenga/dhr. Nutters
Mw. Van der Zwan/mw. Brouwer

4M1/10ME
4M2
4M3

Mw. Jeurissen /dhr. Brijder
Dhr. Van der Meij
Dhr. Seinen
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4A

Dhr. Blokpoel
Dhr. Gelmers
Dhr. Smit
Dhr. Poortman
Dhr. De Boer

4H

Dhr. Doedens
Dhr. Kip
Dhr. Kleissen
Mw. Wiltjer
Mw. Ten Brug
Mw. Van de Streek
Mw. De Vries
Mw. Visser

5A

Dhr. Kalhorn
Dhr. De Ruijter
Mw. Hartgerink
Mw. Van Keulen
Mw. Bosveld
Mw. Wiersma

5H

Dhr. De Boer
Dhr. Van Norel
Dhr. Kalhorn
Dhr. De Jong
Mw. Melchers
Mw. Dechesne
Mw. Kardol

6A

Dhr. De Boer
Dhr. De Ruijter
Mw. Gieles
Mw. Bosveld
Mw. Wiersma
Mw. Hartgerink
Mw. Van Keulen

Chatten met de GGD
Gezondheidsonderzoeken door GGD
IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te
kunnen opgroeien. De gemeente waarin jij
naar school gaat, heeft onze afdeling
Jeugdgezondheidszorg gevraagd jongeren en
hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te
doen en adviezen en vaccinaties te geven.
Maar je kunt ook tussendoor bij ons terecht.
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
doktersassistenten denken graag met je mee.

Speciaal voor jongeren is er de website
www.jouwggd.nl. Hier staat informatie over
gezondheid met onderwerpen als lichaam,
eten, bewegen, seks, roken, alcohol en drugs.
Jongeren kunnen op deze site ook chatten of
mailen met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.

Veel jongeren en hun ouders kennen ons al
van het consultatiebureau of de basisschool.
Ook in de 2e en 4e klas van het voortgezet
onderwijs komen wij in de klas voor een
gezondheidsonderzoek. Je ontvangt hier van
tevoren informatie over via de post. Op school
vul je de digitale vragenlijst ‘Jij en je
gezondheid’ in. Hierin staan vragen over
gezondheid, eten, beweging, seks, roken,
drinken en drugs maar ook of iemand lekker in
zijn vel zit. Daarnaast meten en wegen we alle
leerlingen.

Tussendoor een vraag?
Hebben jullie tussendoor vragen of twijfelen
jullie ergens aan? Bel of mail ons. Of loop
zonder afspraak binnen tijdens het
inloopspreekuur! De tijden staan op onze
website.

Adviezen
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Na het invullen van de vragenlijst krijg je
meteen een paar adviezen. Je kunt
doorklikken naar betrouwbare websites met
informatie. Soms nodigen we je nog uit voor
een gesprek met de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat je
hier zelf om vraagt of naar aanleiding van de
vragenlijst.

Telefoon: 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail:
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website: www.ggdijsselland.nl
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Agenda t/m 8 november
Maandag 24 augustus
Dinsdag 1 september
Vrijdag 18 september
Maandag 28 september
Maandag 12 t/m
vrijdag 16 oktober
Maandag 19 t/m
vrijdag 23 oktober
Maandag 26 t/m
vrijdag 30 oktober

Maandag 26 t/m
woensdag 28 oktober
Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Donderdag 29 oktober
Vrijdag 30 oktober

Dinsdag 3 november
Vrijdag 6 november

Capellen Nieuws nr. 1
Introductie LOB 4H
Capellen Nieuws nr. 2
Samen aan Zet, 5H, aanvang 19.30 uur
Herfstvakantie
Toetsweek blok 1 (lessen voor klas 1 gaan door)
Doeweek 2
Exceltraining en -toets 4A, 4H, rooster volgt
PO Excel klas 5A, 5H, rooster volgt
Think klas 1 en 3, rooster volgt
PWS dagen 4M, 5H, 6A
Film “Spijt” klas 2, rooster volgt
COC-lhbti klas 4M, 4H, 4A, rooster volgt
COC-lhbti klas 4M, 4H, 4A, rooster volgt
Count me in 5H, 6A, rooster volgt
Hotspot 5H, 6A, rooster volgt
Hotspot 5H, 6A, rooster volgt
Uitreiking TTO-juniorcertificates, aanvang 17.00 uur
(onder voorbehoud)
Uitreiking IB-certificates, aanvang 19.30 uur
(onder voorbehoud)
Samen aan Zet 5H, aanvang 19.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
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