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Capellen Express
Voor de voorjaarsvakantie hebben wij met veel plezier
hoodies bij leerlingen thuis afgegeven. Wat was het leuk om
de verschillende reacties te horen:
• Wat lief dat jullie dit doen!
• Oh, dank je wel!
• Ik heb ook iets voor u!
• Wat leuk om u te zien!
• Nee mam, ik kom niet naar de deur, ik ben niet
aangekleed.
Gelukkig kunnen wij elkaar nu iets vaker zien op school.
Team Van der Capellen SG
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Nieuwsflits van de GMR - februari 2021

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. We vergaderen nog steeds online. Er is op 16 februari ingestemd met het
informatiebeveiligings- en privacybeleid en met de herwaardering functies Directie en
OOP in het primair onderwijs, en de GMR heeft positief geadviseerd over het
vakantierooster voor 2021-2022.
Plan van aanpak optimale sturing

Om niet zoals vorig jaar weer voor vervelende financiële verrassingen te komen staan
is inzicht in cijfers, de duiding daarvan en daar voortdurend met elkaar over in gesprek
gaan nodig. Het CvB heeft inmiddels stappen gezet om herhaling te voorkomen. Dit
heeft geleid tot een plan van aanpak om te komen tot optimale sturing. Het CvB deelt
dit plan met de GMR. Een paar onderdelen eruit:
De samenwerking tussen financieel adviseurs, controller, CvB, HR en schooldirecties
–de zogenaamde financiële keten- wordt verbeterd. Er komen vaker rapportages en
er wordt een tool (PowerBI) ingericht waarmee managementinformatie kan worden
geanalyseerd en gevisualiseerd. Verder worden de komende maanden verschillende
financiële processen en de inzet van systemen daarin geoptimaliseerd. Ook binnen
Support komt een aanpassing. De functie van controller wordt gesplitst in twee aparte
functies: concern controller, met een strategische adviesrol over financiële processen,
en een financieel expert/dataexpert die het CvB adviseert op basis van rapportages,
cijfers en analyses.
GMR meets MR

Vorig jaar is het ontmoetingsmoment voor GMR en MR’en ‘GMR meets MR’ niet
doorgegaan, omdat we toen net met corona te maken hadden gekregen. We hoopten
dit jaar wel zowel voor de MR’en in het primair/speciaal als in het voorgezet onderwijs
een bijeenkomst te kunnen houden. Helaas, we menen dat iedereen op het moment
vooral bezig is het hoofd boven water te houden en niet zit te wachten op (nog) een
online avondsessie. Ook dit voorjaar gaat daarom de bijeenkomst GMR meets MR niet
door. We plannen onder voorbehoud een datum in het najaar en duimen dat het leven
er dan weer beter uit ziet.
Ondertussen zijn we bezig een digitale ontmoetingsplaats in Teams in te richten,
waarin MR’en onderling en met de GMR laagdrempelig informatie kunnen uitwisselen,
vragen kunnen stellen en documenten delen. Alle MR’en hebben hierover bericht
gehad. Binnenkort regelen we de toegang.
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 25 mei 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
Zwolle, 17 februari 2021, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ
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Agenda tot zomervakantie
Maandag 8 maart
Dinsdag 9 maart
Woensdag 10 maart
Dinsdag 16 maart
Maandag 22 t/m
vrijdag 26 maart
Maandag 29 maart
Dinsdag 30 maart
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Vrijdag 9 april
Maandag 19 april
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Maandag 10 t/m
woensdag 12 mei

Maandag 10 mei
Dinsdag 11 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Maandag 17 mei t/m
dinsdag 1 juni
Woensdag 2 t/m
vrijdag 4 juni

Publicatie Capellen Nieuws nr.5
Studiemiddag
Inhaaltoetsen blok 2, vanaf 13.00 uur
PWS presentatie 5H, vanaf 13.30 uur
Toetsweek blok 3, alle leerlingen
Herkansen blok 2, vanaf 10.20 uur
Debatten 5H, 6A, Nederlands
Debatten 5H, 6A, Nederlands
Debatten 5H, 6A, Nederlands
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, vrije dag
Inhalen en herkansen blok 3, examenklassen,
vanaf 10.20 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 6
Oefenexamens
Laatste lesdag examenkandidaten
Meivakantie
Examentraining
Doeweek 2
Project Engels TTO klas 1
Think klas 1 en klas 3
IB English exams
IB English exams
Hemelvaartsdag, vrije dag
Leerlingen vrij
Centraal Eindexamens 2021 tijdvak 1
MUN Van der Capellen, 3AHT, 4AHT
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Donderdag 10 juni
Maandag 14 t/m
vrijdag 25 juni
Maandag 21 t/m
vrijdag 27 juni
Maandag 28 juni t/m
vrijdag 2 juli
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni
Woensdag 30 juni
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli
Maandag 5 juli
Dinsdag 6 t/m
vrijdag 9 juli
Donderdag 15 juli
Maandag 12 juli t/m
vrijdag 20 augustus

Uitslag Centraal Examen tijdvak 1
Centraal Eindexamen 2021 tijdvak 2
Toetsweek blok 4, alle leerlingen
Doeweek 3
Inhalen toetsweek 4
Project Engels klas 2TTO
Think klas en 3
Project Engels klas 2TTO
Think klas 1 en 3
Uitslag Centraal Examen tijdvak 2
Boeken Van Dijk inleveren op school volgens rooster
Centraal Eindexamen tijdvak 3
Uitslag Centraal Eindexamen tijdvak 3
Zomervakantie
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