
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

21 t/m 25 okt 
28 okt 

31 okt 
4 t/m 8 nov 
 
5 nov 

5 + 6 nov 
6 nov 

6 nov 
10 nov 
11 t/m 15 nov 
 
11 nov 
11 nov 
12 nov 

13 nov 
13 nov 
13 nov 
20 nov 
25 nov 
27 nov 
27 nov 

28 nov 
 

 

Allen 
Allen 

 
3D 
 
 

Vita 
 

Groep 8 
 
1D 
 
3M/4M(H) 
 
4M(H)/3HV 

Groep 8 
3A 
3M/4M 
Groep 8 
3D 
Groep 8 
 

3H/3D/4MH 
 

Herfstvakantie 
Start roosterperiode 2 

Inhaalmoment LO/LO2 
Inleveren definitieve stroomkeuze en 
voorlopige profielkeuze 
Ouderresponsgroep Delta 

Gesprekjesmiddag en –avond mentoren 
Ouderresponsgroep Vita 

Doe middag 
MTB 11 bergen toertocht  
Leerplangesprekken (en 2D/3D op 
uitnodiging) 
NXTLVL MBO op ROC Aventus 
Ouderraad  
NXTLVL HBO op ROC Aventus 

Doe middag  
NXTLVL WO op ROC Aventus 
Excursie naar CIBAP voor belangstellenden  
Doe middag 
Bezoek van scholieren uit Düsseldorf 
Doe middag 
Thema ouderavond van de ouderraad 

Voorlichting instroom in 4H op WB 

 
 

15.00-16.30 uur 
 
 
19.30-21.30 uur 

15.00-21.30 uur 
19.30-21.30 uur 

14.30-16.30 uur 
 
 
 
18.00-21.30 uur 
19.30-21.00 uur 
18.00-21.30 uur 

14.30-16.30 uur 
18.00-21.30 uur 
 
14.30-16.30 uur 
 
14.30-16.30 uur 
19.30-21.30 uur 

19.30-22.00 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Na de extra Mhemouders van 1 oktober is dit alweer de tweede Mhemouders van deze 

maand.  

 

De herfstvakantie staat voor de deur en daarmee is de eerste periode van het jaar (van 

de vijf) alweer voorbij. Ik wens, mede namens alle collega’s, de leerlingen een fijne 

week! 

 

U wil ik alvast attenderen op de thema-ouderavond van de Ouderraad op woensdag 27 

november. In deze Mhemouders leest u meer daarover. 
 

 

Met vriendelijke groet,  René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark) 
 
 
 

 

 

Mhemouders, 18 oktober 2019 
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BETALINGEN                                                                                  VOOR ALLE OUDERS   

 
Waarschijnlijk heeft u gezien dat in ‘Schoolloket’ diverse bedragen ter 

betaling zijn klaargezet. Het betreft onder andere de ouderbijdrage, de 

huur van het kluisje, de Delta-bijdrage, de bijdrage voor de plusvakken 

en kosten van diverse overige activiteiten.  

Heel veel ouders/verzorgers hebben inmiddels betaald. Dat is erg fijn! 

Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dat dan binnenkort doen? Als 

vervaldatum hanteren we 28 oktober. 

 

THEMA-OUDERAVOND                                                                             VOOR ALLE OUDERS 

 
Op woensdag 27 november organiseert de ouderraad de eerste thema-

ouderavond van dit schooljaar. Als onderwerp is gekozen voor ‘hoe 

begeleid ik mijn kind thuis (niet) met schoolwerk?’ 

Na de vakantie krijgt u per mail de uitnodiging. Hierin staat ook vermeld 

hoe u zich voor deze avond aan kunt melden. We hopen wederom op een 

grote opkomst. 

 
 
DOEMIDDAGEN                                                                                         VOOR ALLE OUDERS  

 
Alle Apeldoornse VO-scholen organiseren op de vier woensdagmiddagen 

in november voor groep 8-leerlingen zogenaamde DOE-middagen. Een 

prima gelegenheid voor deze kinderen sfeer te proeven in het voortgezet 

onderwijs.  

 

Voor de doemiddagen op Mheenpark hebben zich inmiddels enkele 

honderden leerlingen aangemeld; ze kunnen meer te weten komen over 

het verschil tussen Vita en Delta en kennis maken met onder andere sport+, expressie+ en 

explore+. Het is helaas onvermijdelijk dat er op deze woensdagmiddagen enkele lessen uitvallen. 

Vanzelfsprekend proberen we deze lesuitval over de vakken/klassen te verdelen. 

 

 

TWEE NIEUWE FILMPJES                                                                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Afgelopen week vonden de POVO-avonden plaats: alle Apeldoornse VO-

scholen verzorgden korte presentaties voor de groep 8-leerlingen uit 

Apeldoorn.  

In onze presentaties hebben we onder andere twee nieuwe filmpjes laten 

zien, één over Vita en één over Delta. Beide korte filmpjes staan 

inmiddels ook op onze site. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzrMvFrlCXM
https://www.youtube.com/watch?v=c9sq6a0LuFM
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HET PLUSVAK SPORT+                                                                           VOOR DELTA KLAS 3 

 
In 4 Mavo kunnen leerlingen LO2 als 7de examenvak kiezen. Dit 

examenvak begint al in klas 3: leerlingen behalen bij sport+ cijfers 

(PTA's) die meetellen in klas 4 voor LO2. Om deze reden zijn de 

leerlingen die sport+ hebben gekozen, ingedeeld in twee groepen. Hierbij 

is uitgegaan van de wens van de leerling.  

 

1. De leerlingen die de optie open willen houden in klas 4M LO2 als examenvak te kiezen, 

hebben les van mevrouw Lennips. Zij volgen het LO2-programma en krijgen cijfers. 

2. De andere leerlingen hebben les van de heer Beltman. Zij volgen deels hetzelfde 

programma, maar gaan minder de diepte in. Zij krijgen geen cijfers, maar de gebruikelijke 

waardering. Zij kunnen volgend jaar LO2 niet als examenvak kiezen.   

Bepaalde activiteiten uit het LO2-programma zijn extern en/of kosten meer tijd. Zo hebben de 

leerlingen uit de groep van mevrouw Lennips op 18 oktober van 12.00 tot 14.00 uur (in 

afrondingsweek 1) een mountainbiketechniek-les en doen ze op zondagochtend 10 november mee 

aan een mountainbiketoertocht.  

In de volgende Mhemouders informeren we u over het LO2-programma in afrondingsweek 2. 

 

HET PROFIELWERKSTUK                                                                               VOOR 4M/4MH 

 
Op woensdag 16 oktober hebben de 4M(H)-leerlingen binnen hun profiel 

een onderwerp gekozen. In de komende weken gaan ze op zoek naar 

antwoorden op door henzelf geformuleerde onderzoeksvragen. Alle 

leerlingen verwerken die, onder begeleiding van een docent, tot een 

verslag. Het proces van onderzoeken en de resultaten zullen zij in een 

presentatie verwerken.  

Voor het onderzoek mogen leerlingen een dag op locatie onderzoek verrichten, door bijvoorbeeld 

mee te lopen bij een opleiding, bedrijf of instelling. Van belang is dat hiervoor tijdig (minimaal een 

week van tevoren) een verzoek moet worden ingediend bij de teamleider.  

Een aantal van onze leerlingen werkt, bij wijze van pilot, samen met studenten van Aventus en 

lopen drie dagen met hen mee, twee dagen op school en één dag praktijkstage. Zo krijgen zij een 

goed beeld van de opleiding en kunnen ze het ook echt beleven. De leerlingen met een kunstvak 

als eindexamenvak, werken samen met studenten van de kunstopleiding (Cibap). Ze zullen extra 

begeleiding krijgen voor een creatieve presentatie.  

Op donderdag 20 februari zullen de leerlingen hun onderzoek presenteren aan u als ouders. Wij 

hopen u daar allemaal te zien! 
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EXCURSIE BEELDENDE VORMING NAAR CIBAP                                      VOOR KLAS 3 EN 4 

 
Op woensdag 13 november kunnen leerlingen uit klas 3 (Vita en Delta) 
en klas 4 die geïnteresseerd zijn in een creatieve vervolgopleiding mee op 
een vrijwillige excursie naar het Cibap in Zwolle: een unieke kans om in 

aanraking te komen met dit vervolgonderwijs en de grote diversiteit aan 
creatieve banen. 
 
Leerlingen krijgen eerst een korte introductie over de school en de 
verschillende opleidingsmogelijkheden en aansluitend zijn er 

rondleidingen en workshops o.l.v. studenten van het Cibap. Het doel is om een goed beeld te 
krijgen van de mogelijkheden in deze sector en er achter te komen of dit bij je past of niet. 

 
Het vervoer (per bus vanaf school à € 12,-) komt voor eigen rekening en gaat via Schoolloket. 

Inschrijven kan tot en met 28 oktober via It’s Learning op de vaksite ‘Excursie Cibap 2019’.   
 
 
VERKIEZINGEN LEERLINGGELEDING DMR                                            VOOR ALLE OUDERS 

 
De DeelMedezeggenschapsRaad van het Veluws College Mheenpark 

bestaat uit de heer van Lenthe, mevrouw van Eldik en mevrouw Mulder 

(personeelsgeleding). De heer van der Meij en mevrouw de Waal 

(oudergeleding) en Yusuf Abdullaahi en Michael Ibrahim 

(leerlinggeleding).  

Michael is nieuw. Hij had een mooie motivatie die we graag delen: Ik ben 

Michael Ibrahim uit 1HA1 en zou graag willen meedoen, dit komt omdat ik alles rondom 

vergaderen echt leuk vind. Ik heb de motivatie omdat ik hier nog maar net een paar weekjes ben, 

maar het echt super fijn en leuk vind en zo wil ik ook iets terug doen! Graag zou ik me willen 

verdiepen in wat er allemaal gebeurt op de school. Ik ben heel erg van de ICT en computers en 

alles wat daarmee te maken heeft, misschien kan ik daar wat mee als lid van de DMR. 

 
NIEUW UITWISSELINGSPROJECT                                                    KLAS 2 VITA EN DELTA 

 
Na de herfstvakantie starten we met een nieuw Erasmusproject: “How to 

become a green entrepreneur”. Uw zoon/dochter heeft hierover een 

voorlichting gehad en de betreffende presentatie in de mail ontvangen. 

Om mee te doen moest er een motivatiebrief worden geschreven. 

Inmiddels hebben veel leerlingen gereageerd, de belangstelling onder de 

jongens blijft echter wat achter. 

We zijn dan ook naarstig op zoek naar jongens (nog 9 !) die mee willen doen en geïnteresseerd 

zijn in een uitwisseling met een school in Portugal, Spanje of Italië. 

Denkt u dat dit een mooie kans is voor uw zoon om in contact te komen met buitenlandse 

leerlingen of lijkt het u leuk om een gastgezin te zijn? Stuur dan een mailtje naar de heer Bello 

e.bello@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.bello@veluwseonderwijsgroep.nl
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PAARSE VRIJDAG – 13 DECEMBER                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Paarse Vrijdag is voor de meeste Mheenparkers een bekend begrip. De 

dag dat op veel scholen nog meer dan anders aandacht besteed wordt 

aan "mogen zijn wie je bent", "een veilige school zijn voor iedereen": 

door de kleur paars te dragen laat je zien dat je oké bent met alle 

genders en seksuele oriëntaties. 

Aan alle leerlingen bij deze daarom de oproep 13 december iets 

paars te dragen.  

Paarse Vrijdag valt ook dit jaar helaas in de toetsweek. Het weerhoudt ons er echter niet van om er 

dan toch een mooie paarse boel van te maken. Hoe we er precies invulling aan gaan geven weten 

we nog niet. Daarover later meer. Het moet/mag natuurlijk niet bij één dag solidariteit blijven. Ook 

dit jaar willen we weer samen met leerlingen die het onderwerp "seksuele diversiteit" belangrijk 

vinden in gesprek:  

 onderzoeken welke vragen/behoeften/ideeën er bij de leerlingen leven 

 ideeën verzamelen en activiteiten bedenken voor de Paarse Vrijdag 

 een plan maken om ook na Paarse Vrijdag activiteiten te organiseren 

Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren of vragen hierover heeft kan zich opgeven bij 

mevrouw Voets, a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl.  

Hopelijk leeft het thema bij u thuis ook en kan er in alle openheid over worden gesproken. Mocht u 

vragen, opmerkingen of ideeën hebben, schroom niet om dit aan te geven bij de mentor van uw 

zoon of dochter of bij mevrouw Voets. 

 

SPORTIEVE ACTIVITEITEN                                                                   VOOR ALLE OUDERS 

 
Op sportief vlak staat er binnenkort weer veel te gebeuren: 

Op vrijdag 18 oktober krijgen de leerlingen van 1Delta (in plaats van de 

gym-les) een gastles van professioneel wielrenner Luuc Bugter. Hij zal 

vertellen over zijn sport en aandacht besteden aan het EK 

baanwielrennen dat van 16 tot en met 20 oktober gehouden wordt in 

Apeldoorn.  

Vita-leerlingen uit klas 1 die gekozen hebben voor Sport+ doen 6 november mee aan de 

Papendaldag. Dit is een sportieve dag voor een beperkt aantal geselecteerde scholen uit Nijmegen, 

Arnhem, Doetinchem en Apeldoorn.  

Op zondag 10 november (dus niet op 17 november zoals eerder gecommuniceerd) doen we mee 

aan de 11-bergen-toertocht (mountainbike). Voor de sport+-leerlingen uit klas 2 (Vita en Delta) is 

dit een keuze, voor de derde klassers Delta (de sport+-groep van mevr. Lennips) is deelname 

verplicht. 

 

 

 

 

mailto:a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl
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ZIEKTE EN VERLOF                                                                                   VOOR ALLE OUDERS  

 
Ziekte moet ‘s ochtends vóór 08.30 uur telefonisch aan de school worden 
gemeld: (055) 366 56 33.  
 
Een verzoek tot verlof moet ruim van tevoren ingediend worden bij het 

Infopunt-Leerlingen. U kunt hiervoor mailen naar 
mpinfopunt@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
 

 
JONGE MANTELZORGERS                                                                      VOOR ALLE OUDERS 

 
Het Veluws College Mheenpark heeft de erkenning ‘Mantelzorg 

vriendelijke school’. We hebben deze erkenning gekregen omdat we 

“jonge mantelzorgers zien en begeleiding bieden daar waar nodig”. Ook 

verzorgen we regelmatig gastlessen en/of voorstellingen over dit 

onderwerp. 

Rond de week van de mantelzorg, begin november, besteden we in de 

Mhemouders in een apart item graag aandacht aan dit thema. 

Weet u dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is? Jonge mantelzorgers zijn kinderen/jongeren tot 24 

jaar die thuis opgroeien met zorg omdat een familielid chronisch ziek of verslaafd is of een 

beperking heeft. Ze verlenen meer zorg dan gebruikelijk en dragen verantwoording die eigenlijk 

niet bij hun leeftijd past. Dit vinden ze vaak heel normaal en ze worden vaak vroeg zelfstandig en 

sociaal vaardig. Vaak echter maken ze zich ook zorgen om de thuissituatie, waar ze niet snel over 

praten, ook niet op school.  

De Kap is een stichting voor informele zorg. De Kap biedt vrijwillige hulp en ondersteuning in de 

thuissituatie. Het gaat hierbij om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep 

gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk. Daarnaast is de Kap het Stedelijk 

Knooppunt Mantelzorg. Het Stedelijk Knooppunt wil mantelzorgers zo breed mogelijk 

ondersteunen. 

Als u en/of uw kinderen ook in een mantelzorgsituatie zitten en u behoefte heeft aan emotionele of 

praktische ondersteuning, neem dan contact op met één van de consulenten van de Kap.  

 
TERUGBLIK 1E PERIODE                                                                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Iedere dag, iedere week, iedere periode vinden er ‘op school’ mooie 
activiteiten plaats. Zo ook in periode 1. Zonder compleet te willen zijn: 
 

Voedselbankproject 4M - Wat werd er veel ingezameld! Door 
leerlingen zelf (!) bedacht en uitgevoerd. 
Bezoek aan Coda – 3M bezocht tijdens de CKV-les de expositie Paper 
Art. 

Uitwisseling naar Letland - in het kader van het Erasmus-project Make 
a difference zijn 4 leerlingen op uitwisseling naar Letland geweest. Samen met leerlingen van onze 

collega scholen uit Italië, Duitsland en Litouwen zijn ze gaan onderzoeken wat de rol is van de 
media bij meningsvorming. 
Afronding periode 1 in Delta - met onder andere een markt in de brugklas waar voor het goede 
doel € 491,25 is opgehaald. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dekap.nl/mantelzorg/stedelijk-knooppunt-mantelzorg
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Projectweek Vita - met onder andere het Discovery Apeldoorn Project (het ontwerpen van een 
Vinex-woonlocatie of pretpark dat realiseerbaar is in de eigen Gemeente), gastlessen over alcohol 
en drugs verzorgd door Tactus, bezoek aan het Canon-project in het openluchtmuseum en de 

haven van Rotterdam, workshops robotica en podiumkunsten en de Reisbeurs.  
Plusvakkendag brugklas Vita – afhankelijk van het gekozen plusvak werd er gegrimeerd, een 
bezoek aan Deventer gebracht of deelgenomen aan de regionale sportaccentdag. 
Uitreiking Anglia/Cambridge-certificaten - Ongeveer 30 (oud)leerlingen ontvingen hun 
certificaat. Deze toppers hebben laten zien Engels op een hoog niveau (minimaal B2) te beheersen! 
Gefeliciteerd! Naast de leerlingen waren er veel trotse (groot)ouders aanwezig!  
Brugklas explore – deze leerlingen hebben in Deventer een opdracht gehad over architectuur 

inclusief een presentatie over hoe een huis te ontwerpen en een prachtige kijk over Deventer vanaf 
de Lebuinustoren. 
Brugklasfeest - een fantastische avond ! Dansen, Casino, spelletjes spelen, het werd  allemaal 
gedaan.  
 
Nog beter op de hoogte blijven? Volg ons op instagram en/of facebook ! 

 

 
 
 

 


