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AGENDA tot en met 23 december 2022 
 

Datum Betreft: Activiteit Extra informatie 
24 t/m 28 okt  Herfstvakantie  
Di 1 nov Alle klassen Ontwikkelochtend Ll tm 4e lesuur lesvrij 
Wo 2 nov Groep 8 Doemiddag  
Ma 7 nov 3H Vita + 3D cluster 12/21 

+ 4M (met H-wensen) 
Profielkeuzeavond 4 HAVO 
(dus ook voor vwo-leerlingen uit 3D) 

Start 19:30u op  
VC Walterbosch 

Wo 9 nov Groep 8 Doemiddag   
Van 14 t/m 21nov Alle klassen Leerplangesprekken  
Ma 14 nov Klas 1/2 Ouderresponsgroep onderbouw Start 19:30u 
Wo 16 nov Groep 8 Doemiddag  
Di 22 nov Klas 3/4 Ouderresponsgroep bovenbouw Start 19:30u 
Di 22 nov  Inhaalmoment schoolfotograaf  
Wo 23 nov Groep 8 Doemiddag  
Do 24 nov 2 Delta ‘Ontdek je talentdag’ FSG Campus, info volgt 
Vr 25 nov Alle klassen Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
Wo 30 nov Groep 8 Doemiddag  
Ma 12 dec  Ouderraad  
Week van 12 dec 2D/3D 

Brugklas + 2/3/4 Vita 
Leerjaar 3 

Afrondingsweek/toetsdagen 3D 
Toetsweek 
Inleveren voorlopige profielkeuze 

 

Do 15 of 22 december Alle klassen Kerstgala (ovb)  
Vr 23 dec Alle klassen Kerstviering  
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Van de directie 
 

Beste ouders, verzorgers,  

Negen weken geleden ging het schooljaar van start, het was een week waarin de temperatuur ver 
boven de 30 graden uitkwam. Inmiddels vallen de blaadjes van de bomen en staat de herfstvakantie 
voor de deur.   
De afgelopen periode hebben we met de leerlingen gesproken over het belang van de “basis op 
orde”. Zo vinden wij het belangrijk dat de leerlingen op tijd in de les zijn, de telefoon in de 
telefoontas doen, hun spullen bij zich hebben en het huiswerk hebben gemaakt. Wij geloven dat dit 
het leerproces en de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. Wij zullen hier dan ook aandacht 
aan blijven besteden.  
Helaas hebben we ook al te maken gehad met uitval van docenten, soms kortdurend door 
bijvoorbeeld griep of corona maar soms ook langdurend. Gelukkig hebben we na de vakantie 
vervanging kunnen vinden voor alle collega’s die langdurig afwezig zijn. En ik kan u vertellen, in deze 
tijd met de krapte op de arbeidsmarkt valt het niet altijd mee om vervanging te vinden.  
Deze week was een week vol activiteiten zoals sporttoernooien,  projecten voor klas 1 en Vita en een 
afrondingsweek voor Delta. Altijd mooi om de leerlingen met zulke diverse activiteiten bezig te zien. 
De één is een reisbrochure aan het maken over Zuid Korea, de ander maakt een magazine over 
zichzelf en weer een ander is aan de slag met het profielwerkstuk. 
En nu, is het tijd voor een weekje rust. Geniet van de vakantie!  
 

Ilja Terwel, waarnemend vestigingsdirecteur 

Personele zaken 
 
Mevrouw te Velthuis was deze week voor het laatst op school in verband met bevallingsverlof. Haar 
stamgroeplessen en mentorraatstaak zullen na de herfstvakantie worden overgenomen door de heer 
Beltman.  De vervanger van haar M&M (Mens & Maatschappij) - lessen in 2D en 3D is de heer 
Scholten. Hij zal in 3D ook de ondernemerschapslessen gaan geven als vervanger van de heer van 
Lenthe. 
Na de vakantie zal mevrouw Brekelmans aardrijkskunde geven aan 1mh6 in plaats van de heer Bello. 
Mevrouw Reil keert na de vakantie niet meer als docente Duits bij ons terug. Door de terugkomst van 
mevrouw Bolkensteijn na de geboorte van haar dochter en de bereidheid van mevrouw de Bruijn om 
nog wat langer aan te blijven op Mheenpark kunnen we dit opvangen. 
Onze sectie Engels heeft het zwaar te verduren gehad in de eerste periode. Wij gaan er vanuit dat we 
mede door de gevonden nieuwe docenten in de komende periode meer continuïteit kunnen bieden. 
We doen er als school alles aan om de hoeveelheid uitval  te beperken. Dat lukt ons helaas niet altijd. 
Soms heeft een klas ook echt pech als er meerdere docenten die lesgeven aan die klas in dezelfde 
periode uitvallen.  
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Excursieweek klas 3
 

Op school zijn we druk bezig met de voorbereidingen op de excursie/werkweek voor klas 3 die in de 
week van 5 juni gepland staat. Hierin zijn we op zoek naar scholen in het buitenland waar we de 
samenwerking mee aan willen gaan. De plannen worden steeds concreter, maar helaas zullen we 
begin november nog niet kunnen communiceren waar we naar toe gaan. Op dit moment liggen er 
contacten in Noord-Frankrijk, België en Duitsland. Zodra we meer weten, zullen wij jullie dat laten 
weten. We verwachten dat de kosten van de excursies maximaal op een (vrijwillige) ouderbijdrage 
van € 250,- zullen komen. 

Gezondheidsonderzoeken (Triage)                                                          
 

Jeugd onder druk   
Het mentale welbevinden van jongeren staat, mede door de 
coronapandemie onder druk. Het Rijk heeft verschillende steunpakketten 
ter beschikking gesteld, zodat gemeenten samen met partners jongeren 
extra ondersteuning kunnen bieden. Het CJG en de Veluwse 
Onderwijsgroep werken samen in de ondersteuning van jongeren op het 

gebied van mentaal welbevinden.   
Triage door middel van vragenlijsten   
Jongeren vullen op school digitaal een gevalideerde vragenlijst in. De jeugdverpleegkundige 
beoordeelt de antwoorden en zal, zo nodig de jongere uitnodigen voor een gesprek op school. 
Verder wordt er op schoolniveau een zogenaamd ‘klassenbeeld’ gevormd. Wat valt op in deze klas en 
welke onderwerpen adviseren wij school aandacht aan te besteden. Vervolgens worden adviezen 
over mogelijk in te zetten collectieve interventies met school besproken.  
Wat vraagt dit?  
In de periode van 14 november tot 2 december zal het CJG JGZ-team op school komen voor de 
afname van de gezondheidsvragenlijst bij leerlingen in klas 2 en 3. Binnenkort ontvangt u hierover 
een brief met verdere informatie. Klas 1 en 4 komen later in het schooljaar aan bod. 

Leerplangesprekken  
 

In week 45 en 46 vinden de leerplangesprekken plaats van klas 1 t/m 4. De 
mentor zal u hiervoor na de vakantie een uitnodiging sturen. Het 
leerplangesprek is een door uw kind geleid gesprek met jullie, als ouders, 
en de mentor. Uw zoon of dochter blikt terug en reflecteert op de 
afgelopen periode wat betreft bijvoorbeeld de werkhouding en de 
prestaties. Daarnaast deelt hij/zij aan de hand van de geschreven feedback 

van de vakdocenten doelstellingen voor de komende periode. De rol van ouders en mentor is om 
goed te luisteren, om verhelderende vragen te stellen, maar zeker ook om complimenten te geven. 
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Ondersteuningsuren  
 

Op dinsdagmiddag les 7 en les 8 zijn er ondersteuningsuren voor alle 
leerlingen. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde geven alle 
beschikbare docenten ondersteuningslessen in les 7 of 8. Over het 
algemeen wordt daar gewerkt aan deelvaardigheden van het vak waarbij 
de leerlingen ingedeeld worden door de vakdocenten.  
Even een voorbeeld. Een leerling kan best goed zijn in wiskunde maar 

bijvoorbeeld minder goed in procentsommen. Als procentsommen het onderwerp is van de 
ondersteuning dan kan de leerling daar ook voor ingeschreven worden.  
We hebben de afspraak dat de vakdocenten de leerlingen ook informeren waarom ze worden 
ingeschreven voor ondersteuning. De begeleiding voor deze kernvakken is altijd een traject van 3, 6, 
9, .. weken, afhankelijk van het onderwerp. 
Voor alle andere vakken is er ook per opleiding een verdeling gemaakt voor de ondersteuning, 
telkens in periodes van 3 weken. Ook hier schrijven de vakdocenten de leerlingen voor in. 
We merken nog wel eens dat leerlingen het vervelend vinden als zij het 8e uur ondersteuning 
hebben en het 7e uur niet. Er zijn dan twee keuzes, je kunt balen dat je een uur moet wachten of je 
kunt blij zijn dat docenten je extra willen helpen. Wilt u ons helpen dat leerlingen vooral de 2e keuze 
kiezen? Misschien ten overvloede, maar als leerlingen zijn ingeschreven voor ondersteuning dan is 
dit verplichte lestijd. Niet aanwezig zijn betekent dat een leerling spijbelt, met uiteraard een 
consequentie. Weet uw kind niet waarom hij/zij bij de ondersteuning zit, moedig dan aan om het nog 
eens te vragen bij de docent. 
Soms gebeurt de indeling bij ondersteuning op basis van de JIJ-toetsen die net zijn afgenomen in de 
brugklas, of eind vorig schooljaar in klas 2 en 3. Binnenkort sturen we een document met 
achtergrondinformatie over de JIJ!-toetsen en wat wij daaruit kunnen aflezen. 
 
Corona                                                         

 
De onderwijsorganisaties zijn afgelopen zomer met het ministerie van 
OCW een sectorplan COVID-19 overeengekomen, waarin afspraken 
gemaakt zijn hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie. Ook 
Mheenpark heeft, in overleg met de MR, een vertaalslag van dit sectorplan 
gemaakt voor onze school. Ons plan bevat vanzelfsprekend de eventuele 
verplichtingen vanuit de overheid, zoals bijvoorbeeld het dragen van 

mondkapjes, maar ook schooleigen keuzes wat betreft gespreide pauzes, online lessen via Teams en 
looproutes in de school. Een belangrijke afspraak is dat alle leerlingen, zelfs in het roodste scenario, 
in ieder geval de helft van de tijd daadwerkelijk naar school zullen komen. Zodra de overheid 
overschakelt naar een zwaarder scenario met consequenties voor onze leerlingen, dan zullen wij u 
hierover zo snel mogelijk, liefst binnen een dag, van op de hoogte brengen. 
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Doemiddagen november 
 

Iedere woensdag in de maand november organiseren alle middelbare 
scholen in Apeldoorn DOE-middagen voor leerlingen uit groep 8. Tijdens 
deze DOE-middagen ervaren de leerlingen uit groep 8 hoe het is om les te 
krijgen op een middelbare school. 
Hieronder kunnen jullie zien welke workshops er elke week worden 
aangeboden. 

 
Aangeboden workshops op Mheenpark  

(klik om aan te melden) 
Woensdag 2 nov. 
(14:30u – 16:30u) 

Sport+ 
 

Explore+ 
 

Expressie+ 
 

Woensdag 9 nov. 
(14:30u – 16:30u) 

Sport+ 
 

Expressie+ 
 

Beeldende 
Vorming / Muziek 

Woensdag 16 nov. 
(14:30u – 16:30u) 

Brugspiekmiddag 

Woensdag 23 nov. 
(14:30u – 16:30u) 

Sport+ 
 

Explore+ 
 

Beeldende 
Vorming / Muziek 

Woensdag 30 nov. 
(14:30u – 16:30u) 

Brugspiekmiddag 

 
Op woensdag 2, 9 en 23 november hebben de leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid om in een 
workshop kennis te maken met onze plusvakken (Sport+, Expressie+, Explore+) of met de vakken 
beeldende vorming/muziek.  Op woensdag 16 en 30 november, organiseren wij twee 
brugspiekmiddagen. Tijdens deze middagen kunnen de groep 8-leerlingen minilessen volgen om eens 
te ervaren hoe het in het voortgezet onderwijs gaat.  
De DOE-middagen kunnen leiden tot wat lesuitval. We doen ons uiterste best ‘de pijn’ te verdelen 
over de verschillende klassen en jaarlagen en vertrouwen hierbij op uw begrip. 

 
Schoolfotograaf                                                     

 
Afgelopen week zijn de inlogkaarten voor het bestellen van de schoolfoto's 
uitgedeeld aan uw zoon/dochter.  
Via de site https://www.vandenberg-schoolfoto.nl/ kunt u inloggen met 
deze inloggegevens en kunt u de foto's bestellen. Op dinsdag 22 november 
komt er nog een inhaalmoment voor de leerlingen die niet aanwezig 
waren in september.  

 

 

 

 

https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-sport-2-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-explore-2-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-expressie-2-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-sport-9-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-expressie-9-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-bv-muziek-9-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-bv-muziek-9-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/brugspiekmiddag-16-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-sport-23-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-explore-23-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-bv-muziek-23-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/doe-middag-bv-muziek-23-november/
https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/groep-7-8/doe-dagen/doe-middag/brugspiekmiddag-30-november/
https://www.vandenberg-schoolfoto.nl/
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Projectweek klas 1, 2 en 3 Vita en klas 4                                        

 
Klas 1: Wie ben ik? Wie ben jij?. 
We zijn deze week bezig (geweest) met het project ‘Wie ben ik? Wie ben jij?’. 

Leerlingen maken hiervoor een uiterst persoonlijk 
magazine. Hierin stellen zij zich voor en voeren ze 
verschillende opdrachten uit. Op maandag begonnen we 
met de start van het magazine. Via Canva.com waren de 
leerlingen al erg enthousiast begonnen. Met deze website 
konden leerlingen direct een layout uitzoeken en 
bewerken hoe ze dat zelf wilden. Dinsdag zijn de 1HA-
klassen naar de Gigant geweest in het centrum, op 
woensdag gingen de 1MH-klassen. Na een interessante 

film over cultuurverschillen, kregen de leerlingen verschillende workshops aangeboden. Fotografie, 
filmacteren, vloggen en animatie waren de gekozen workshops. Op woensdag hebben deze klassen 
een portret getekend met behulp van meneer Jansen.  
De overige dagen zijn de leerlingen druk geweest met een goed doel/stichting opzetten en fanatiek 
meedoen met het voetbaltoernooi.  
Leuk om te zien hoe leerlingen actief meedoen en hoe ze in de eerste periode zijn gegroeid.  
Alle magazines worden nog netjes afgedrukt. Dit maakt het extra professioneel. Naar verwachting 
worden deze tijdens de leerplangesprekken in november uitgedeeld. 
 
Klas 2 Vita - Project Newsroom  
De leerlingen zijn in dit project in groepjes aan de slag geweest met 
het maken van een krant. Ze hebben meer geleerd over de Joden- 
vervolging in de tweede wereldoorlog. Ze hebben gedenkstenen 
bekeken en zijn naar het Apeldoornse Bosch geweest om meer te 
weten te komen wat er met de Joden gebeurd is in de nacht van 21 
op 22 januari 1943. Het thema van de krant is Apeldoorn Toen en 
Nu. De leerlingen kregen een workshop over hoe Fake News en Deep 
Fake filmpjes te herkennen en zijn die beide ook gaan maken. Het 
eindproduct is een mooie krant. 
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Klas 3 Vita – Reisbeurs 
Van Australië tot Ierland en van Mexico tot Tanzania. 
De leerlingen uit klas 3 Vita hebben de afgelopen week 
een land ontdekt en als specialisten op de reisbeurs 
gepresenteerd. 
Na 2 coronajaren konden trotse leerlingen eindelijke 
weer eens een mooi ingerichte kraam laten zien aan 
hun ouders.  De sfeer was gezellig, de hapjes heerlijk en 
er zijn nieuwe vakantieplannen ontstaan. Namens het 
Team Reisbeurs wensen wij jullie een goede vakantie! 

 
Klas 4 – profielwerkstuk en LOB 
In klas 4 is er een start gemaakt met het Profielwerkstuk. Lessen over het bedenken van een passend 
onderwerp en de daarbij behorende deelvragen. Maar ook het werken met Word en wat dit 
programma allemaal voor jou als leerling kan doen. Hoe verwerk je de gegevens die je nu ophaalt in 
je onderzoek. 
Op donderdag zijn we met elkaar in gesprek gegaan over drank, drugs en wat het met je doet. Goed 
om hier thuis ook met elkaar over in gesprek te gaan. Wat vindt u als ouder? Tijdens de mentorles in 
de komende periode komt Tactus in de klas om hier een vervolg aan te geven. 
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