
 

 

 

 

 

 

 
AGENDA PERIODE 1 
 

Datum Betreft: Activiteit Extra informatie 
30 aug Klas 4 Kennismakingsouderavond Inloop: 19:15; start 19:30u 
  1 sept Klas 2 Vita Kennismakingsouderavond Inloop: 19:00; start 19:15u 
  1 sept Klas 2 Delta Kennismakingsouderavond Inloop: 18:30; start 18:45u 
  1 sept + 6 sept Alle klassen Schoolfotograaf  
  6 sept Klas 1 

1MH1/1MH3/1MH6/1HA2 
Kennismakingsouderavond Inloop: 18:30; start 18:45u 

  6 sept Klas 1 
1MH2/1MH4/1MH5/1HA1 

Kennismakingsouderavond Inloop: 19:30; start 19:45u 

  8 sept Klas 3 Vita Kennismakingsouderavond Inloop: 19:15; start 19:30u 
  8 sept Klas 3 Delta Kennismakingsouderavond Inloop: 19:15; start 19:30u 
  8 sept Klas 1 (op uitnodiging) Ouderavond dyslexie Start 19:30u, lokaal 18 
13 sept Alle klassen Schoolorganisatiedag Leerlingen vrij 
16 sept Brugklassen Brugklasfeest 19:30 tot 22:00u 
26 sept Alle klassen Bijeenkomst van de ouderraad. 

We zoeken nog nieuwe leden. 
Start: 19:30u 
Zie stukje verderop. 

29 sept Alle klassen Onderwijscongres VOG  Leerlingen vrij na het 4e 
lesuur 

Week van 10 okt Alle klassen Voetbaltoernooi (halfdagdeel per 
klas) 

Zie dagrooster 

10 okt 3A en 3D V NXTLVL WO op ROC Aventus Decaan informeert de 
leerlingen 

11 okt 4M/3H/3A/3D H/V NXTLVL HBO op ROC Aventus Decaan informeert de 
leerlingen 

12 okt 3M/4M/3D M NXTLVL MBO op ROC Aventus Decaan informeert de 
leerlingen 

Week van 17 okt Alle klassen Afrondings- en projectweek  
24 t/m 28 okt Alle klassen Herfstvakantie  
    

 
DOOR DE DIRECTIE 
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen!  
 
Een schooljaar vol nieuwe uitdagingen: we starten in de brugklas met het vernieuwde Mheenpark 
(met onder meer lessen van 40 of 80 minuten, parktijd en meer formatief werken) terwijl we in 
klas 2 en 3 nog een laatste jaar werken met Vita en Delta. En in klas 4 mavo worden de leerlingen 
voorbereid op hun eindexamen.  
En laten we niet vergeten dat de afgelopen schooljaren corona behoorlijk wat invloed heeft gehad 
op het schoolse leven en dat we nog steeds met de gevolgen daarvan te maken hebben. 
 
De afgelopen dagen zijn we goed van start gegaan. We hebben kennis met elkaar gemaakt en er 
stond een aantal leuke activiteiten op programma zoals een 6-kamp, klimmen, zwemmen, een foto 
puzzeltocht etc. 
 
En nu zijn de lessen weer begonnen. We vinden het belangrijk om aan het begin van het schooljaar 
extra aandacht te hebben voor het in orde hebben van de basis, zoals op tijd aanwezig zijn in de 
les, het meenemen van een opgeladen laptop, boeken en schriften en het huiswerk maken. Deze 
zaken vormen de basis voor een goed onderwijsresultaat en dus ook voor meer leerplezier.  
 
Wij wensen iedereen, van leerling tot ouder, van conciërge tot docent, een succesvol en bovendien 
plezierig schooljaar toe. 

 
Ilja Terwel 

 

Mhemouders 1  (26 augustus 2022) 
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SOCIAL MEDIA                                                                                        

 
Wij plaatsen van de diverse activiteiten die in de loop van het schooljaar 
worden georganiseerd regelmatig berichten en foto’s op social media. 

Wij nodigen u daarom ook uit om ons te volgen op: 

 

 

 

SOMTODAY en Zermelo                                                                    

 
In de vakantie heeft er een migratie plaatsgevonden: alle VO-scholen 
zitten nu in dezelfde SOMtoday-omgeving. Dat levert de scholen veel 
voordeel op, bijvoorbeeld bij een overstap-leerling, en ouders ook omdat 
ze via één account bij de gegevens van al hun kinderen, die op een van 
onze VO-scholen zitten, kunnen. 
Er is echter sprake van een landelijk probleem bij het inloggen van 
ouders in SOMtoday. De producent werkt er hard aan om het probleem 
snel op te lossen. Tot die tijd zult u bij afwezigheid van uw kind de school 

even moeten bellen (055 3665633) en kunt u het rooster zien via het account van uw kind.  
 
 
Daarnaast zijn wij op het Mheenpark overgestapt op een nieuw roosterprogramma, Zermelo, 
waarbij we een aantal problemen bij de koppeling met SOMtoday zijn tegen gekomen. Wij doen er 
met de roosterexperts alles aan om deze zo snel mogelijk op te lossen. De verwachting is dat er 
vanaf 5 september een nieuw rooster in zal gaan, waarbij de problemen zullen zijn opgelost. 
 
Wij vragen u in beide situaties om uw begrip. 
 
 
 
MHEMOUDERS en JAARKALENDER                                                           

 
De Mhemouders, onze nieuwsbrief, verschijnt dit schooljaar steeds in de 
week voor de schoolvakanties. De volgende Mhemouders valt dus in de 
week van 17 oktober in uw digitale brievenbus. Indien er tussentijds 
belangrijke zaken zijn te communiceren, zullen we dat middels de mail of 
via een extra editie van de Mhemouders doen. 
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de nieuwe jaarkalender op 
onze website te plaatsen. Dit zal begin september klaar zijn.   

 

 

 

 

 

   

 
Instagram @vcmheenpark 

 
Facebook Veluws College 

Mheenpark 

 

 

 

 

 

 

https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/agenda/
https://www.instagram.com/vcmheenpark/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeMheenpark/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeMheenpark/
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VAKANTIEROOSTER 2022-2023                                                          

 
        Het vakantierooster voor 2022-2023 ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023  
Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag (organisatiedag) 7 april 2023 
Paasmaandag 10 april 2023 
Meivakantie (incl. koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 en 19 mei 2023 
Pinkstermaandag 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug. 2023 

 
Let op: de meivakantie in het primair onderwijs valt niet altijd samen met de meivakantie in het 
voortgezet onderwijs. We adviseren u dit goed te controleren voordat u uw vakantie boekt. 

 

ORGANISATIEDAGEN EN ONTWIKKELMOMENTEN                                  

In dit schooljaar zijn net als afgelopen jaar zeven organisatiedagen 
opgenomen. Op die dagen is er geen les en werken docenten, 
schoolleiding en ondersteunende medewerkers aan andere zaken. De 
dagen zijn verspreid over het schooljaar en niet altijd rondom de 
vakanties gepland. Ook zijn er per periode ongeveer twee 
ontwikkelochtenden of -middagen voor docenten gepland. Hieronder treft 
u een overzicht van deze dagen aan. 

Organisatiedagen 
(leerlingen hele dag lesvrij) 

Ontwikkelochtenden 
(leerlingen t/m lesuur 4 

lesvrij) 

Ontwikkelmiddagen 
(leerlingen vanaf 5e uur 

lesvrij) 
Dinsdag 13 september 

Vrijdag 3 februari 
Vrijdag 3 april (Goede vrijdag) 

Dinsdag 27 juni 
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 juli 

Dinsdag 1 november 
Dinsdag 11 april 

Woensdag 17 mei 

Donderdag 29 september 
Vrijdag 25 november 
Maandag 16 januari 
Woensdag 15 maart 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF                                                                                 
 

Op donderdag 1 en dinsdag 6 september komt onze schoolfotograaf op 
school voor het maken van een klassenfoto en een portretfoto van uw 
zoon/dochter.  

Binnen enkele weken ontvangt uw zoon/dochter een kaart met de unieke 
inlogcode waarmee u de foto's online kunt bestellen. 
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LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2022-2023                                                    
 

Vanaf dit schooljaar werken we in alle opleidingen met leseenheden van 40 minuten. 

• In de brugklas (het vernieuwde Mheenpark) duren de lessen 40 óf 80 minuten. 
• In klas 2 en 3 Vita en 4 mavo zullen dit, behalve bij wereldburgerschap, altijd blokuren 

van 80 minuten zijn.  
• De lessen van klas 2 en 3 Delta duren 40 minuten in plaats van 30. 

Voor klas 1 en klas 2 Vita zullen de lessen nog steeds tot 14.45 uur duren. Voor 2 en 3 Delta zijn 
de schooltijden vergelijkbaar met afgelopen jaar. Voor klas 3 Vita en 4 mavo kan het voorkomen 
dat er lessen geroosterd moeten worden op les 9 en/of 10 omdat we tegen de grenzen van ons 
rooster aanlopen. 

Op dinsdag, les 7 en/of 8, kunnen alle leerlingen door hun vakdocenten worden ingetekend voor 
het ondersteuningsuur. De nadruk ligt op extra ondersteuning voor de kernvakken, maar zeker ook 
andere vakken komen aan bod. Leerlingen worden minimaal ingetekend voor een periode van 3 
weken of een veelvoud hiervan. Als een leerling geen ondersteuningsuren heeft, dan is hij of zij 
lesvrij. 

Het basisrooster voor alle opleidingen ziet er als volgt uit. 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1e  8.30-9.10      
2e  9.10-9.50      
Pauze 9.50-10.10 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 
3e  10.10-10.50      
4e  10.50-11.30      
 11.30-11.35 looptijd looptijd looptijd looptijd looptijd 
5e  11.35-12.15      
6e  12.15-12.55      
Pauze  12.55-13.25 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 
7e  13.25-14.05  Ondersteuning    
8e  14.05-14.45  Ondersteuning    
 14.45-14.50 looptijd vergadermiddag looptijd looptijd looptijd 
9e  14.50-15.30  vergadermiddag    
10e  15.30-16.10  vergadermiddag    

 
 
 
 
PERSONEEL                                                                                              

 
Vanwege ziekte is mevrouw Poerstamper, onze vestigingsdirecteur, 
afwezig. Haar taken als directeur worden waargenomen door mevrouw 
Terwel.  
 
Mevrouw Brekelmans is op dit moment herstellende van een auto-
ongeluk. We hopen dat ze haar werkzaamheden op Mheenpark snel kan 
hervatten.  
 

Na de vakantie is gebleken dat de heer van Lenthe, mentor van klas 3H1, nog niet in staat blijkt 
om zijn lesgevende taken weer op te pakken. Het mentoraat wordt zolang het nodig is 
overgenomen door mevrouw de Bok. We zijn hard aan het werk om een oplossing te vinden voor 
de economielessen. Voorlopig zal het keuzevak ‘ondernemerschap’ in klas 2 en 3 Delta en de 
webu-les van klas 3H1 helaas uitvallen.  
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Ook mevrouw Nijdam is nog niet in staat om les te geven. Haar lessen worden overgenomen 
door mevrouw M. Klomp.  
 
Vanwege bevallingsverlof worden de taken van onze ondersteuningscoördinator mevrouw S. 
Klomp tot de kerstvakantie overgenomen door mevrouw Lok.  
 
Ook mevrouw Bolkensteijn, docente Duits, geniet van haar bevallingsverlof en zal vanaf de 
herfstvakantie haar lessen weer hervatten. Tot die tijd worden haar lessen gegeven door mevrouw 
de Bruijn. 
 
 

CORONA                                                      

Op dit moment gelden er geen specifieke maatregelen op school rondom 
Corona. Laten we hopen dat dit ook de rest van het jaar zo blijft. Deze 
week ontvangen alle leerlingen een aantal zelftesten waarbij het de 
bedoeling is dat deze gebruikt worden zodra er klachten zijn. De komende 
weken worden alle lokalen voorzien van CO2 meters. Zodra het CO2 
gehalte in een lokaal te hoog wordt moet er extra geventileerd worden. Op 

de kennismakingsouderavond wordt uitgelegd wat ons beleid is als een leerling met coronaklachten 
thuiszit. 

 
 
JIJ TOETSEN                                                                                             

 
Wij maken gebruik van de methode onafhankelijke toetsen (JIJ! Toetsing) 
om bij de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde vast te 
stellen waar leerlingen staan in hun ontwikkeling.  Mochten er 
achterstanden zijn dan delen we de leerlingen in voor extra 
ondersteuning op dinsdag les 7 en 8. 
 
In september nemen we deze toetsen af in de brugklassen, dit doen we 

tijdens de vaklessen. Aan het einde van het schooljaar doen we dat in klas 1 t/m 3. 
 
We willen weten waar de leerlingen staan maar ook ontdekken of er bijvoorbeeld vanwege corona 
achterstanden zijn opgelopen. Ook bij andere vakken zouden vaksecties de komende tijd gebruik 
kunnen gaan maken van vormen van toetsing om achterstanden vast te stellen. 
De uitslagen van deze methode onafhankelijke toets kunnen aan het einde van het jaar ook 
meegenomen worden bij de overgangsvergadering. 
 
 
 
HULP GEVRAAGD & OUDERPARTICIPATIE                                              

 
Ouders maken op school heel veel mogelijk. Daarom vragen we elk jaar 
weer op welke wijze ouders ons willen helpen bij een aantal activiteiten of 
willen participeren in bijvoorbeeld de ouderraad. Binnenkort ontvangt u 
van ons per mail een link naar het online-formulier waarop u kunt 
aangeven op welke wijze u ons kunt en wilt ondersteunen.  
We vinden het fijn als we ouders kunnen betrekken bij de school. 
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OUDERRAAD                                                                                             

 
Ook dit jaar komt de ouderraad weer een aantal keren samen. De eerste 
bijeenkomst is gepland op maandag 26 september.  

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Vooral brugklasouders 
worden uitgenodigd zich aan te melden. U kunt zich aanmelden via: 
mailto:ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl. 

 

 

DYSLEXIESCREENING                                                                           
 

Elk schooljaar wordt bij een aantal brugklasleerlingen een 
dyslexiescreening afgenomen. Bij de selectie van leerlingen hanteren alle 
VOG scholen de nieuwste versie van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn 
Dyslexie (BVRD, januari 2022). Leerlingen die behoren tot de zwakste 
10% lezers (driemaal achtereenvolgens Cito E; Cito V- voor technisch 
lezen en eventueel spelling) komen in aanmerking voor de screening. Zijn 
de scores hoger dan stelt de richtlijn dat de problematiek niet ernstig 
genoeg is en er geen sprake is van dyslexie. Er wordt dan ook geen 

dyslexiescreening afgenomen. Ook als er alléén uitval is op spelling, komt de leerling niet in 
aanmerking voor een dyslexiescreening. Deze werkwijze is vergelijkbaar met de aanmelding voor 
de vergoede dyslexiezorg in het PO. De ouders van de brugklasleerlingen die in aanmerking komen 
voor de screening zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Eventuele vragen kunt u stellen aan 
mevrouw Stoffer, onze RT-er, via m.stoffer@veluwseonderwijsgroep.nl. 

 

SCHOOLKANTINE en STUDIEKRING 
 

Helaas heeft onze cateraar Markies besloten de samenwerking met Mheenpark voor het verzorgen 
van een gezonde schoolkantine met ingang van dit schooljaar op te zeggen. Wij zijn druk doende 
om een oplossing te zoeken, zodat onze leerlingen in de nabije toekomst toch weer een gezond 
broodje kunnen kopen op school. 
Studiekring heeft besloten om te stoppen met het aanbieden van huiswerkbegeleiding en bijlessen 
op locatie Mheenpark. 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl
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