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AGENDA tot en met 4 november 2022 
 

Datum Betreft: Activiteit Extra informatie 
Ma 26 sept Genodigde leerlingen Uitreiking Anglia certificates 15:30u – 16:30u 

in lokaal 41 
Ma 26 sept Alle klassen Bijeenkomst van de ouderraad. Start: 19:30u 
Do 29 sept Alle klassen Onderwijscongres VOG  Leerlingen vrij na het 4e 

lesuur (11:30u) 
Ma 10 okt 3A en 3D V NXTLVL WO op ROC Aventus Decaan informeert de 

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

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

leerlingen 
Week van 17 okt 
(week 42) 

Alle klassen Dagelijks les tot 12:55u. 
Afrondingsweek  
Projectweek klas 1, 2/3 Vita en 4M 

Meer infomatie verderop in 
deze Mhemouders. 

Do 20 okt Klas 3 vita Presentatieavond project 
REISBEURS (verplicht) 

Leerlingen uit uiterlijk om 
21:00u klaar (met 
opruimen) 

24 t/m 28 okt  Herfstvakantie  
Di 1 nov Alle klassen Ontwikkelochtend ll tm 4e lesuur lesvrij 
Wo 2 nov Groep 8 Doemiddag  
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Van de directie 
 

Hierbij ontvangt u een extra Mhemouders omdat we met u een aantal zaken te bespreken hebben 
over de basisafspraken, ouderparticipatie en over ontwikkelingen in het team. De volgende 
Mhemouders verschijnt in de week voor de herfstvakantie. 

 

Nieuwe zaken
 

Zoals wij in onze eerste Mhemouders hebben aangegeven zijn wij als 
school gestart met een aantal nieuwe zaken. Zo hebben wij een nieuw 
roosterprogramma en zijn wij gestart in de brugklassen met het 
gebruiken van de studiewijzers in onze SOMtoday-omgeving.  Zaken 
waar wij als school lerende in zijn. Wij leren hierin van de feedback van 
onze leerlingen, u als ouders en samen met onze collega's proberen wij 
hier zo goed mogelijk op in te spelen. Wij hopen hierin op uw begrip.  

 

Personele zaken 
 

De heer van Lenthe is nog steeds afwezig. In de afgelopen weken heeft mevrouw Barneveld, oud-
collega van Mheenpark, de economielessen verzorgd. Vanaf 3 oktober zullen deze lessen worden 
overgenomen door de heer Molijn. Het mentoraat van 3H1 blijft voorlopig in handen van mevrouw 
de Bok. Helaas is het ons niet gelukt de lessen ondernemerschap in 3 delta te vervangen. Mocht 
het ons niet lukken om vanaf periode 2 ondernemerschap in 3 Delta aan te bieden, dan zullen de 
betreffende leerlingen helaas een ander keuzevak moeten kiezen. 
 
Mevrouw Hoste is helaas niet in staat les te geven. Inmiddels hebben we een vervanger gevonden 
die vanaf 3 oktober haar lessen zal overnemen: mevrouw van ’t Hof. 4M3 krijgt overigens volgende 
week al wel les (van mevrouw Kirpa). De sectie zal er voor zorgdragen dat de opgelopen 
achterstanden in de komende maanden zullen worden weggewerkt. 
Het mentoraat van 3M2 zal gezamenlijk worden opgepakt door de heer Wolf en Wubbels. Vanaf 
periode 2 zal een van beide heren het mentoruur verzorgen. 
Deze week heeft mevrouw Klomp, docente Engels, laten weten dat zij door omstandigheden niet 
meer in staat is om haar lessen te geven. Wij hopen snel een vervanger te vinden. 
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Ziek- en betermeldingen
 

De meeste ouders melden hun kind al ziek of afwezig (bijvoorbeeld voor 
een afspraak bij dokter) via de gemakkelijke SOMtoday-app. Zie Bijlage 
2.  
Als uw kind ziek gemeld is, al is dit voor één dag, dan dient u uw kind 
ook weer beter te melden middels een geschreven briefje dat u meegeeft 
aan uw kind voor het IPL of via een rechtstreeks mailtje aan het IPL 
infopuntmp@veluwscollege.nl). Denkt u eraan ook de achternaam en de 
klas te vermelden? Hartelijk dan alvast! 

 

Aandacht voor afspraken                                                                    
 

We merken dat leerlingen na de coronaperiode het best moeilijk vinden 
om zich te focussen op hun maak- en leerwerk, op een fijne manier met 
elkaar om te gaan of zich aan de afspraken op school te houden. Ook 
ervaren we regelmatig wat kinderlijker gedrag dan je op grond van de 
leeftijd zou verwachten (bijvoorbeeld het gespeel met waterpistooltjes en 
de smerigheid van de jongenstoiletten aan de Zilverschoon). 
We hebben daarom besloten de komende tijd weer vol in te zetten op de 
afspraken (zie bijlage 1 van deze Mhemouders). De mentoren hebben 

deze afspraken uitgebreid met aanleiding en doel in de klas besproken. Een van de afspraken is dat 
de telefoons van de leerlingen tijdens alle lessen in de telefoontas gaan. We staan hierop geen 
uitzonderingen toe omdat de school in geval van nood gewoon bereikbaar is (055 3665633).  
Het is ons nog niet gelukt om een cateraar te vinden voor onze schoolkantine. We verwachten wel 
dat er spoedig afspraken kunnen worden gemaakt over het plaatsen van wat (gezonde) eet- en 
drinkautomaten. Leerlingen uit de eerste drie leerjaren mogen in de pauzes niet van het 
schoolplein. Het is dus van belang dat zij voldoende eten en drinken meenemen naar school. 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Binnenkort ontvangt u vanuit WIS Collect een mail dat er facturen voor u 
klaarstaan. Het betreft onder andere de ouderbijdrage, de huur van het 
kluisje, de bijdrage voor het Delta-onderwijs en de bijdrage voor de 
PLUS-vakken. Op de huur van het kluisje na, zijn de gevraagde bijdragen 
vrijwillig (zie hiervoor ook het filmpje op deze site van de overheid).  
Kunt of wilt u de vrijwillige bijdrage niet betalen, dan kunt dat 
gemakkelijk aangeven in Wis Collect. Dit leidt nooit tot uitsluiting van 

deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij 
aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.  Het kan wel zo zijn dat we vanwege 
beperktere inkomsten moeten kiezen voor alternatieve activiteiten. 

 

 

 

 

 

mailto:infopuntmp@veluwscollege.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/is-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht
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Ouderparticipatie 2022 - 2023 
 

Hulp van ouders is voor ons als school onmisbaar. Graag willen wij u dan 
ook vragen dit ouderparticipatieformulier in te vullen zodat we weten 
voor welke hulp we u in voorkomende gevallen mogen benaderen. U 
ontvangt dus geen aparte mail omdat er besloten is een extra 
Mhemouders te verzenden. 
Let wel: u beslist pas op het moment dat we daadwerkelijk contact met u 
zoeken of het wel of niet in uw agenda past.  

Ieder jaar inventariseren we opnieuw. Het invullen kost een minuut of 6!  Alvast hartelijk dank! 

 

GEZOCHT: ouders voor de medezeggenschapsraad (MR)                                                          
 

In de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Veluws 
College Mheenpark zijn momenteel twee vacatures. Graag brengen wij dit 
onder uw aandacht in de hoop de bezetting van de MR rond te krijgen en 
gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school.   
Voor veel belangrijke beleidsbeslissingen zijn de schooldirectie, het college 
van bestuur en het bovenschools management verplicht eerst de MR te 

raadplegen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, onderwijstijd, 
formatieplannen en uiteraard ook de ontwikkeling en voortgang van het vernieuwde Mheenpark.  
De oudergeleding van de MR bestaat uit twee ouders. Eén van beide ouders zit ook in de 
overkoepelende GMR (zaken die de gehele Veluwse Onderwijs Groep betreffen).  Er wordt ongeveer 
4 keer per jaar vergaderd door de MR en 5 keer per jaar door de GMR. Daarnaast is het fijn dat één 
van beide ouders ook zitting neemt in de ouderraad van het Mheenpark.  
Leden van de oudergeleding van de MR hebben zitting voor een periode van minimaal twee jaar, tot 
het moment dat hun zoon/dochter de school verlaat. Bij meer dan twee geïnteresseerden vindt er 
een verkiezing plaats. 
Wilt u zich kandidaat stellen of wilt u meer weten over het werk van de oudergeleding van de MR, 
maak dit dan kenbaar middels het hier bovenstaande ouderparticipatieformulier of door contact op 
te nemen met de secretaris van de MR: mevrouw Maaike Stoffer, via 
m.stoffer@veluwseonderwijsgroep.nl. Kandidaat stellen kan tot uiterlijk vrijdag 30 september 18.00 
uur.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/WHXaVDCiDF
https://forms.office.com/r/WHXaVDCiDF
mailto:m.stoffer@veluwseonderwijsgroep.nl
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Week 42 (week voor herfstvakantie)                                                     
 

In week 42 draaien we in alle klassen een rooster tot 12:55u.  

In de ochtend zijn er dan lessen, projecten en gymtoernooitjes. ’s Middag 
is er dan ruimte voor leerlingen- en klassenbesprekingen. Ook kunnen 
leerlingen opgelopen achterstanden in toetsen, handelingsopdrachten of 
huiswerk t.g.v. ziekte deze week ’s middags inhalen. Als leerlingen 
hiervoor door vakdocenten en/of mentor worden ingeschreven is 

aanwezigheid natuurlijk verplicht. 

Op donderdag 20 oktober is er een verplichte presentatieavond voor het reisbeursproject op school 
voor onze 3 vita-leerlingen Ook hun ouders zijn hiervoor uitgenodigd (uitnodiging volgt). Omdat 
onze derde klassers vaak al een bijbaantje hebben kondigen we dit nu alvast aan. 
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Bijlage 1: Aandacht voor afspraken 
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Bijlage 2: Hoe meldt u uw kind absent? 
 

 
U kunt de afwezigheid van uw kind melden via zowel de Somtoday-app op de telefoon als 
Somtoday op uw computer of laptop. Vriendelijk verzoek absentie voor kortdurend verlof 
waar mogelijk minimaal twee dagen voor de absentiedatum te boeken. Ziekmeldingen 
ontvangen we graag voor 8 uur ’s ochtends.  
Mogelijke redenen zijn: ziek, bezoek arts/specialist en uitvaart. Bezoek aan een tandarts 
of orthodontist zien we als bezoek arts/specialist. 
Als de optie “ziek” wordt gebruikt, wilt u dan de einddatum leegmaken? 
 
In de app op uw telefoon werkt het als volgt (zie het plaatje hieronder) 
 
• Open de app; 
• Klik in het menu onder aan het scherm op de drie puntjes (‘Meer’); 
• Klik op “Absent melden”; 
• Selecteer de reden van absentie en de periode. Als de juiste reden er niet bij staat 

vragen wij u de absentie alsnog schriftelijk aan te vragen. Gaat het om dezelfde dag, 
dan ontvangen we de melding graag telefonisch. 

• Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld; 
• Sluit af door te klikken op: 
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In de Somtoday-omgeving op uw computer werkt het als volgt (zie het plaatje 
hieronder) 
 
• Log in bij Somtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord; 
• Ga naar het tabblad ‘Afwezigheid’; 
• Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’; 
• Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode. Als de juiste reden 

er niet bij staat vragen wij u de absentie alsnog schriftelijk, of, als het om dezelfde 
dag gaat, via de mail (infopuntmp@veluwscollege.nl) aan te vragen; 

• Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld; 
• Sluit af door te klikken op ‘Opslaan’. 
 

 
 
 
Wat gebeurt er na uw melding? 
Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter 
bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet 
beantwoorden.  
De melding wordt door het Infopunt verder afgehandeld. Mochten er vragen zijn over de 
melding, dan nemen wij contact op met u of uw kind. 
Behalve via deze melding kunt u de absentie van uw kind ook terugvinden in Somtoday 
(via het tabblad of het menu-item ‘Afwezigheid’). 
 
Kan een kind zichzelf ziekmelden? 
Aangezien onze leerlingen nog geen 18 jaar zijn kunt alleen u als ouder uw kind  
ziek melden. Ziekmeldingen kunnen daarom alleen vanaf het account van één van  
de ouder(s)/verzorger(s) en niet vanaf het account van leerlingen. 
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Hoe meldt u uw kind beter? 
Als uw kind verzuimt vanwege ziekte, is het belangrijk dat u het ook meldt als uw  
kind weer beter is. Dat kan helaas niet via Somtoday. Daarvoor geeft u uw kind, 
een briefje mee om in te leveren bij het Infopunt. 
U mag ook een mail sturen naar infopuntmp@veluwscollege.nl. 
 
Hebt u vragen? 
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kunt u contact  
opnemen met het Infopunt via het e-mailadres infopuntmp@veluwscollege.nl. 
 

mailto:infopuntmp@veluwscollege.nl
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