
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

14 juli 
20 juli t/m 28 aug 

31 aug 
1 sept 
2 sept 
2 sept 
2 sept 
 
3 sept 
 
3 sept 
4 sept 

Alle klassen 
Alle klassen  

Alle klassen 
Alle klassen 
Vita klas 1  
Delta klas 1                                                                   
Delta en Vita 
klas 2, 3 + 4 
Delta klassen 1, 
2 +3 
Vita klas 1 
Delta, alle 
klassen 

Mentoractiviteit en ophalen rapport 
Zomervakantie t/m 28 augustus 

Mentorprogramma incl. uitreiking boeken 
Mentorprogramma 
Mentorprogramma 
Aangepast lesprogramma, volgens lesrooster 
Start lessen volgens rooster 
 
Mentorprogramma 
 
Start lessen volgens rooster 
Start lessen volgens rooster 

Volgens rooster 
 

10.10-11.35 uur 
09.15-14.30 uur 
08.30-14.45 uur 
 
 
 
 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Dit is alweer de laatste Mhemouders. 

Dit jaar was een bijzonder jaar. De school ging dicht vanwege het coronavirus en bij de heropening 

begin juni moest de school opnieuw worden uitgevonden omdat we rekening moesten houden met 

1,5 meter afstand houden.  In die periode mocht ik als directeur a.i. het stokje overnemen van 
René de Jonge. Trots ben ik op alle medewerkers. Eerst schakelen naar online lesgeven en daarna 
in een 1,5 meter school met korte lesblokjes. Trots ben ik op onze leerlingen die goed aan het werk 
zijn geweest. En trots dat alle 4 mavo leerlingen zijn geslaagd! 
 
We zijn blij dat komend schooljaar het aantal maatregelen wordt beperkt en de leerlingen weer als 
volledige groep samen kunnen komen.  In deze Mhemouders staan we stil bij een aantal 

aanpassingen die we in verband met het coronavirus moeten nemen.  En verder nog een aantal 
praktische zaken. 
 
Voor nu wens ik u namens alle medewerkers een heerlijke zomervakantie. 
 
Karin Poerstamper, directeur a.i. VC Mheenpark 
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100% GESLAAGD                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
We zijn trots te kunnen melden dat 100 % van onze 4M(H) leerlingen is 

geslaagd. De diploma uitreiking vond dit jaar plaats op Kasteel 

Spelderholt in Beekbergen. Het was een prachtig gezicht al onze 

leerlingen zo mooi aangekleed te zien. We willen hierbij alsnog een ieder 

feliciteren en heel veel succes en vooral plezier wensen bij de 

vervolgopleiding.  

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN                                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Graag willen wij nog een keer onder de aandacht brengen dat de spullen 

die niet opgehaald worden bij de gevonden voorwerpen aan het einde 
van dit schooljaar naar een goed doel zullen gaan. We nodigen leerlingen 

en ouders dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen 
zodat zoveel mogelijk spullen weer kunnen worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar.  
 
Bij het Infopunt Leerlingen liggen nog tal van schoolboeken zonder naam. 

Bij het niet kunnen inleveren van een boek wordt deze in rekening gebracht. Mocht uw zoon of 
dochter nog een boek missen, dan kan een kijkje nemen dus zeker geen kwaad! 
 
 
NAMENS DE OUDERRAAD                                                                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Het scholjaar 2019-2020 zal voor velen een als dynamisch schooljaar 
worden herinnerd. Ondanks de dynamiek hebben heeft het Mheenpark 
vele geslaagden en die willen we  op deze manier feliciteren met het 
behalen van het mooie diploma. Het is een mooi behaald resultaat.  

Het jaar begon met vele nieuwe enthousiaste ouders bij de ouderraad en 
eindigt met de CORONA crisis.  In februari leekt Corona nog  voor velen 

een ver-van-mijn-bed-verhaal maar medio maart moeten er ernstige 
maatregelen genomen worden. Scholen moesten van de een op de 

andere dag sluiten en werd onderwijs op afstand ‘het nieuwe normaal’.  
 
Deze crisis heeft veel lef, creativiteit en veerkracht van leerkrachten medewerkers, leerlingen en 

ouders gevraagd. De ouderraad is dankbaar voor flexibiliteit en oplossingen die het docenten en 
medewerkers hebben gevonden. Door het wegvallen van routine en structuur werden docenten en 
leerlingen gedwongen om op een andere manier te werken. Ook in de nieuwe situaties is er heel 
hard gewerkt goed onderwijs tot stand te brengen.  Want we hebben gezien dat alle docenten, dag 
in dag uit keihard hebben gewerkt  om alle leerlingen ook in tijden van Corona crisis  naar het 
juiste niveau te brengen.  Naast alle reële ellende die het virus veroorzaakt, willen we ook 

dankbaar zijn voor positieve elementen. Want er was er ruimte voor waardevolle nieuwe 
ervaringen en mooie online samenwerkingen.  
 
Wij als ouderraad bedanken alle docenten en medewerkers van het Mheenpark voor de flexibiliteit 
creativiteit en het uithoudingsvermogen dat is getoond 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN                                                           VOOR ALLE OUDERS  

 
Midden in de coronaperiode zijn onder ouders en leerlingen 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De uitkomsten gaan we na de 

zomervakantie bespreken in de teams en in de responsgroepen met 
ouders en leerlingen. De belangrijkste uitkomsten komen ook in de 
Mhemouders. 
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MAATREGELEN CORONAVIRUS                                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Pauzes 
Leerlingen hoeven geen afstand meer tot elkaar te houden, maar nog wel 
tot volwassenen. Dat betekent dat leerlingen weer met de hele groep 
tegelijk in het lokaal kunnen, weer gebruik kunnen maken van de aula en 
dat de kantine is geopend. Wel moeten we, om looproutes en 

pauzeruimte voor docenten te creëren, een aantal smalle gangen en de 
bovenverdieping van de Zilverschoon afschermen in de pauze. Bij de 
start van het schooljaar wordt door de mentor aan de leerlingen precies 

verteld waar leerlingen kunnen pauzeren. 
 
Uitval van lessen 
Van iedereen – medewerkers en leerlingen -  die klachten heeft die op het coronavirus kunnen 

duiden verwachten wij dat hij thuis blijft. Ook bij lichte verkoudheidsklachten is dit het devies. Dat 

betekent dat we verwachten dat meer docenten kortdurend niet op school kunnen komen. Zij 
geven dan online-lessen. Hoe dat precies gaat legt de mentor uit aan het begin van het schooljaar. 
We hopen natuurlijk dat alle lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan, maar verwachten dat dat 
soms lastig kan zijn als teveel mensen tegelijkertijd thuis moeten blijven.  
Uiteraard hopen we dat een tweede golf van het coronavirus aan Nederland voorbij trekt. Toch zijn 

we nu al bezig met het maken van scenario’s als er weer meer maatregelen nodig zijn. 
 
Ouder- en mentoravonden 
In het protocol coronamaatregelen van de VO-raad staat dat scholen zoveel mogelijk online met 
ouders moeten communiceren. De mentoravonden organiseren we daarom op een andere manier. 
Het algemene deel waarin de teamleider de ouders meeneemt in de bijzonderheden van het 
leerjaar wordt op video opgenomen. Die video kunt u op uw eigen moment bekijken. Via Microsoft 

teams wordt er een bijeenkomst belegd waarin aan de teamleider vragen kunnen worden gesteld. 
De bijeenkomst met de mentor vindt wel op school plaats. Omdat er op 1,5 meter afstand maar 16 
personen in een lokaal passen, kan slechts één ouder per kind deze bijeenkomst bijwonen. Na de 
vakantie ontvangt u hierover meer informatie. 
 

 
KLASSENSAMENSTELLING NIEUW SCHOOLJAAR & SOM APP              ALLEEN VOOR VITA                                                                      

 
Omdat we op het Veluws College Mheenpark zowel in de brugklas (1MH 
en 1HA) als in de tweede klas (2HA) werken met zogenaamde 

dakpanklassen is het onvermijdelijk dat klassen ieder jaar opnieuw 
worden samengesteld. Bij deze samenstelling moet met zeer veel zaken 
rekening worden gehouden: keuze plusvak, groepsgroottes, verdeling 
jongens/meisjes, verdeling zorgleerlingen, adviezen mentoren, etc.  
 
Hierdoor is het veelal niet mogelijk, hoe graag we dat ook zouden willen, 

ook nog de wensen van de leerlingen te honoreren. Gelukkig is er de pleister op de wonde dat 

werken met ‘vaste schooltijden’ het mogelijk maakt dat er in ieder geval wel altijd met 
vriendjes/vriendinnetjes naar en van school gefietst kan worden. 
 
Gedurende de zomervakantie zal de Som app niet te gebruiken zijn voor ouders/verzorgers en 
leerlingen. Vanaf 31 augustus zal de app weer operationeel zijn.  
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START NIEUW SCHOOLJAAR                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Eerst vakantie! Hopelijk is iedereen daarna heerlijk uitgerust en klaar 

voor een nieuw schooljaar. We starten op maandag 31 augustus. Alle 

klassen hebben dan een programma met hun mentor van 10.10 tot 11.35 

uur. De Delta-leerlingen zijn welkom op de locatie volgens onderstaand 

schema. Voor de eerste dag is alleen een etui en een agenda nodig.   

 

klas locatie mentor 

1D1  ZS Mevrouw Haarman en mevrouw Vas 

1D2  ZS Mevrouw Metz en de heer Beltman 

1D3  ZS Mevrouw Owens en de heer Hurenkamp 

2D1  ZS Mevrouw Joustra en mevrouw Den Hollander 

2D2  ZS Mevrouw Te Velthuis en mevrouw Mulder 

2D3  ZS Mevrouw Vas en mevrouw De Groot 

3D1  ZS De heer Reiber en mevrouw Elzinga 

3D2  ZS Mevrouw Baars en de heer Hurenkamp 

3D3  ZS Mevrouw De Groot en de heer Beltman 

 

Voor de Vita-leerlingen geldt onderstaand schema. Zij hebben de eerste dag een etui en 2 Euro 

nodig.  

 

klas locatie mentor 

1MH1 DS Mevrouw van Drunen en mevrouw Schrijver 

1MH2 DS Mevrouw Eilander 

1MH3 DS Mevrouw Kershof 

1MH4 DS De heer van der Heide 

1HA1 DS De heer Timmer 

1HA2 DS De heer de Meijer 

2M1 DS Mevrouw Kouijzer en mevrouw Nijdam 

2HA1 DS Mevrouw Nijenhuis 

2HA2 DS Mevrouw van Brussel 

2HA3 DS Mevrouw Nijenmanting 

3M1 ZS De heer van den Berg en mevrouw Barneveld 

3M2 ZS Mevrouw Hoste 

3M3 ZS De heer Polman 

3H1 ZS Mevrouw de Bok 

3H2 ZS De heer Bello 

3A1 ZS Mevrouw Kirpa 

4M1 ZS Mevrouw Korf 

4M2 ZS Mevrouw Bouwmeester 

4M3 ZS De heer Koster 

4M4 ZS De heer Idzerda 

4M5  ZS De heer van Lenthe 
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Ook op dinsdag 1 september is er nog een introductieprogramma voor alle klassen van 09.15 – 

14.30 uur. Meer informatie over de invulling van die dag en de rest van de week ontvangen de 

leerlingen op maandag 31 augustus van hun mentor.  

Voor het globale programma van deze week verwijzen we naar de agenda boven aan deze 

mhemouders. 

BOEKEN NIEUW SCHOOLJAAR                                                                 ALLEEN VOOR VITA 

 
De boeken worden uitgereikt aan de leerlingen door de mentor op 

maandag 31 augustus tijdens hun introductie. De leerlingen moeten er 

dus rekening mee houden dat ze met een doos vol boeken weer naar huis 

gaan.  

 

 

 
VAKANTIEROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Het vakantierooster voor 2020–2021 ziet er als volgt uit: 

Start schooljaar 31 augustus 2020 
 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 
2021 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

Paasmaandag 5 april 2021 

Meivakantie (incl. 

koningsdag) 

26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart (+ extra vrije 

dag) 

13 + 14 mei 2021 

Pinkstermaandag 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

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. 

 

 

 

 

 


