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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Wij wensen jullie, ondanks de gedeeltelijke lockdown, een
fijne vakantie en goede feestdagen toe. Wij hopen dat
iedereen gezond blijft en (toch) geniet van het samenzijn met
dierbaren.
Heel erg bedankt voor jullie flexibiliteit, inzet en
doorzettingsvermogen. Zolang wij ons samen blijven
inzetten, zal het lukken om ook door deze opnieuw lastige tijd
te komen.
Wij zien elkaar fysiek of online in 2021!!
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Lockdown
U heeft inmiddels een mail ontvangen over de gedeeltelijke lockdown van de school. De
berichtgeving hierover gaat alleen via de mail. Zo kunnen wij u goed op de hoogte houden.
De school is gewoon (telefonisch) bereikbaar.

Voedselbankactie
Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan voor
de voedselbank. De organisatie was erg blij met de grote
opbrengst. Wij hebben in totaal 32 kratten gevuld.
Omdat er in de pers ook aandacht aan is geschonken, hebben
meerdere scholen ons goede voorbeeld gevolgd. Hier zijn wij
natuurlijk heel blij mee.

Nieuwsflits van de GMR - december 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. De vergadering van 8 december was
online. We hebben ingestemd met de fusie van OOZ en de Ambelt en
positief geadviseerd over de meerjarenbegroting.
Fusie stichting OOZ en stichting Ambelt
De GMR heeft ingestemd met het voornemen van het College van Bestuur (CvB) om de
stichtingen OOZ en Ambelt te fuseren. Er is een uitgebreid voortraject geweest waarin we
steeds zijn meegenomen in alle stappen en documenten en waarin onze vragen zijn
beantwoord. We hebben de oudergeledingen van de MR’en geraadpleegd en daar zijn geen
belemmeringen uit naar voren gekomen. Ook heeft onze focusgroep Ambelt-Twijn met de
vakbonden gesproken. De GMR heeft er vertrouwen in dat deze fusie een goede stap is in het
versterken van de sector speciaal onderwijs.
Financieel resultaat over 2020
In onze vorige vergadering had het CvB al met de GMR gesproken over het verwachte
negatieve resultaat voor 2020. Het CvB heeft inmiddels stappen gezet om herhaling te
voorkomen. Zo worden er meer monitormomenten ingebouwd, zodat eerder bijgestuurd kan
worden. Het CvB wil minstens vijf keer per jaar met alle directies om tafel. Er wordt ook een
nieuwe rapportagetool ontwikkeld waarmee er maandelijks inzicht in cijfers komt. Om niet weer
voor vervelende financiële verrassingen komen te staan zijn inzicht in cijfers, duiding daarvan
en daar voortdurend met elkaar over in gesprek gaan nodig. Het CvB geeft ons aan daarvoor
op de goede weg te zijn.
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Meerjarenbegroting 2021-2025
De GMR heeft positief geadviseerd over de meerjarenbegroting 2021-2025. Onze focusgroep
Finance & control heeft zich hier in groot detail in verdiept. Dat leverde veel vragen op die in
een aantal gesprekken met het CvB en de controller allemaal naar tevredenheid zijn
beantwoord. De focusgroep heeft vervolgens een advies opgesteld. Daarin wordt onder
andere aandacht gevraagd voor het tijdig bespreken met de GMR als er eventueel andere
keuzes ten aanzien van risicomanagement en het weerstandsvermogen worden gemaakt dan
nu zijn voorzien in de meerjarenbegroting. Tevens wil de GMR een vinger aan de pols houden
bij de realisatie van de begroting.
De notulen van GMR-vergaderingen zijn op te vragen via de MR. Ze worden verspreid nadat
ze zijn vastgesteld in de volgende vergadering. Die is op 16 februari 2021. Toehoorders bij de
GMR-vergaderingen zijn van harte welkom: ook als we online vergaderen kun je aansluiten.
Wel graag even aanmelden bij de ambtelijk secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
De GMR wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021!
Zwolle, 10 december 2020, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ
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Agenda t/m vrijdag 5 maart
Maandag 21 december
Vrijdag 18 december t/m
vrijdag 1 januari
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 januari
Maandag 4 t/m
vrijdag 15 januari
Maandag 11 t/m
vrijdag 15 januari
Maandag 18 januari
Woensdag 20 januari
Donderdag 21 januari
Maandag 25 t/m
vrijdag 29 januari
Maandag 25 januari
Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Donderdag 4 februari
Vrijdag 5 februari
Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari

Woensdag 10 februari
Donderdag 11 februari
Maandag 15 t/m
vrijdag 19 februari
Dinsdag 16 februari
Woensdag 17 februari
Maandag 22 t/m
vrijdag 26 februari
Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart

Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstvakantie
Fysiek les voor examenklassen
Online lessen volgens rooster voor niet-examenklassen
Toetsweek examenklassen
Herkansen blok 1 - examenklassen
Informatieavond examenperiode 4Mavo,
aanvang 19.30 uur (onder voorbehoud)
Studiemiddag docenten (onder voorbehoud)
Lessen vervallen vanaf 12.35 uur (onder voorbehoud)
Toetsweek voor niet-examenklassen (behalve klas 1)
Extra voorlichtingsavond algemeen en Tweetalig onderwijs,
19.00-21.00 uur (eventueel online)
Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Herkansen blok 1- 4H, 4A, 5A
Profielwerkstuk presentatie 5H
Profielwerkstukpresentatie 6A
Schoolfinal Junior speaking contest
Regionale WO voorlichting
Informatieavond LOB voor 2M(T),
aanvang 19.00 uur (eventueel online)
Profielwerkstuk presentatie 4M
Informatieavond LOB + profielkeuze voor 3H(T),
aanvang 19.30 uur (eventueel online)
Openlesmiddag groep 8 leerlingen,
aanvang 14.00 uur (eventueel online)
Informatieavond LOB voor 3M(T),
aanvang 19.00 uur (eventueel online)
Driehoeksgesprekken
Ouderraadvergadering inclusief jaarvergadering,
aanvang 19.00 uur (eventueel online)
Eindexamen muziek, 5H en 6A
Voorjaarsvakantie
Junior speaking contest
Publicatie Capellen Nieuws nr.6
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