
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

    
 
 5 t/m 8 juli 
14 juli  
14 juli 
 
9 juli t/m 21 aug 
22 aug 
30 aug 
 1 sep 
 6 sep 
 8 sep 
13 sep 
 
 

  
4M 
4M 
4M 
 
 
Alle klassen 
Klas 4 
Klas 2 
Klas 1 
Klas 3 
Alle klassen 

 
CSE TV3 
Boeken inleveren 
Uitslagdag TV3 + diploma-uitreiking voor 
geslaagde leerlingen in TV3 
Zomervakantie  
Mentorprogramma incl. uitreiking boeken 
Ouderavond 
Ouderavond 
Ouderavond 
Ouderavond 
Schoolorganisatiedag, leerlingen vrij 

 
 
  
 
 
 
10.15 – 11.30 
 
 
  
 
 
 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
 
De leerlingen hebben hun rapport gekregen én dinsdagavond ontvingen de eindexamenleerlingen, 
die in het eerste en tweede tijdvak geslaagd zijn, hun diploma. 
De laatste weken hebben in het teken gestaan van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen, want ook op hen hebben de afgelopen twee jaren met coronamaatregelen impact 
gehad. Wat op het oog misschien overkomen als secundaire zaken en niet te maken hebben met 
de cognitieve ontwikkeling, hebben wij deze weken bewust op één gezet. U kunt in deze 
Mhemouders met een aantal van deze activiteiten meegenieten. 
Ook dit jaar hebben steeds geprobeerd om zo goed als mogelijk onderwijs te bieden en vooral ook 
te kijken naar wat onze leerlingen nodig hebben.  
We hopen dat volgend schooljaar alles weer normaal wordt, hoewel we dat nog niet zeker weten. 
In ieder geval kunnen we extra middelen blijven inzetten om uw kind te helpen. 
Komend jaar zal onze directeur, Karin Poerstamper, haar werkzaamheden nog niet hervatten. 
 
Voor nu wens ik u - namens alle medewerkers - een heerlijke zomervakantie. 
 
Ilja Terwel 
 
 
 
Waarnemend directeur, 
VC Mheenpark 
 
 
 

 

 

 

Mhemouders, 8 juli 2022 
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GESLAAGD                                                   VOOR ALLE OUDERS 

 
We zijn trots op onze geslaagde 4M leerlingen! De huidige lichting 4M 
leerlingen heeft een hobbelige coronaschoolroute gevolgd. Wij hebben de 
afgelopen twee jaar met leerlingen en ouders bewust voor kansrijk 
bevorderen gekozen. Gelukkig is het overgrote deel van onze 4M 
leerlingen zijn geslaagd. Een aantal leerlingen heeft deze week nog in 
tijdvak 3 herkanst. De leerlingen die daarna alsnog geslaagd zijn krijgen 
hun diploma op 14 juli. 

 
 
 
 
ACTIVITEITEN EN PROJECTWEEK BRUGKLAS DELTA EN VITA          VOOR OUDERS KLAS 1 

 

Week 25 stond voor de brugklasleerlingen in het teken van verschillende 
activiteiten. Zo volgden brugklasleerlingen van Vita creatieve workshops 
bij de Gigant en bezochten Delta brugklasleerlingen de Apenheul. Ook 
waren er verschillende gastlessen waaronder van mensen van het 
vervoersbedrijf Keolis over onder andere sociale veiligheid in het verkeer. 
Er werden spellen gespeeld en mentoractiviteiten gedaan. Al met al een 
hele leuke afwisselende week die werd afgesloten met een waterglijbaan 
op de Duizendschoon. Waar de leerlingen eerst afwachtend begonnen, 

waren ze daarna niet meer te stoppen. Wat een pret hadden ze. En zij niet alleen. Sommige 
docenten gingen de strijd aan om zo ver mogelijk te komen bij de glijbaan. 
 
Tijdens de projectweek volgden de leerlingen uit klas 1 (Vita) een workshop fotografie. Na een 
introductie over onder andere perspectief, compositie en kleur gingen de leerlingen fotograferen in 
het Mheenpark. 
 
Er zijn prachtige foto’s gemaakt, bijvoorbeeld door Sem en Amar uit 1MH1:   
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ACTIVITEITEN EN PROJECT KLAS 2 DELTA EN VITA          VOOR OUDERS KLAS 2 
 

In de laatste periode van dit schooljaar hebben de leerlingen uit 2 Delta 
gewerkt aan het project duurzaamheid. Donderdag 23 juni hebben de 
leerlingen een rondleiding gekregen bij de Herenboeren Wenumseveld. 
Deze boerderij produceert verse groenten, smaakvol vlees, eieren, klein 
fruit en, in de nabije toekomst, fruit uit de hoogstamboomgaard op een 
natuurgedreven manier.  

Hoe groeit een aardbei? Wat wordt er gedaan met de uitwerpselen van de dieren? Hoe wordt het 
land omgeploegd? En hoe wordt er gezorgd voor zo minmogelijk uitstoot? 

De tweede klas Vita is afgelopen week bezig geweest met een ontwerp voor een toegankelijk 
Marktplein. Dit project heet Discover Apeldoorn. Een fotosafari in het park en rond de school, een 
onderzoekje in de stad, een workshop zorgde voor input van een creatief ontwerp. Leerlingen 
bouwden in Minecraft, Floorplanner, of in 3D een maquette van hun ideale Marktplein met daarin 
oog voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Door te snuffelen aan de profielen en beroepen waar 
ze later uit kunnen kiezen, hebben leerlingen een expertrol ingenomen in het project. Zo hebben ze 
gekeken naar technische beroepen, groene oplossingen, economische principes en diverse 
doelgroepen binnen de zorg en welzijn. Het streven was een creatief project waarbij leerlingen 
nadachten over wat zij belangrijk vinden in de binnenstad. Groen, duurzaamheid en inclusie, welke 
vorm kreeg door een workshop van Thomas van de Wheelchairmaffia, kregen in dat ontwerp een 
prominente plek. De leerlingen hebben ondanks het warme weer en de technologische tegenslagen 
hier en daar, hard gewerkt aan mooie, innovatieve plannen. Zo krijgt het Marktplein als het aan 2 
Vita ligt veel plek voor water, ontspanning, groen en de jeugd. Skateparken, achtbanen, terrasjes 
en een vaste kermis passeerde onder andere de revue. Met deze generatie jonge ontwerpers hoeft 
Apeldoorn zich niet te vervelen! 

 
ACTIVITEITEN EN EXCURSIES KLAS 3                                               VOOR OUDERS KLAS 3 

 
 
Van zeilen tot kanoën. Van weerwolven tot 'ik krijg die lach niet van jouw 
gezicht.'  
Van suppen tot sloepen. Van karaoke tot pubquiz.  
Van CP tot HC. Van Friese zeilschool tot het centrum van Joure.  
Van zwemmen tot insmeren. Van fietsen tot vlotten bouwen.  
Wat was het een heerlijke week met de juiste factor. Niet alleen voor de 
leerlingen uit 3 Delta, maar ook voor de begeleiders. Het was een week 
om nooit te vergeten. Gelukkig hebben we de foto's nog!   

 
 
We zijn vorige week met de drie 3HA klassen naar Ameland geweest. Na een goede en snelle reis 
gingen we ’s avonds wadlopen. Nadat de schoenen waren afgespoeld of weggegooid, hadden we 
een mooie zonsondergang. Hier moesten natuurlijk wat foto’s gemaakt worden. De tweede dag 
hebben de leerlingen verschillende activiteiten gedaan op het strand. Het mega suppen werd 
uiteindelijk gekozen als meest succesvolle en leuke activiteit. In de middag kregen de leerlingen 
vrij en mochten ze zelf voor eten gaan zorgen. Daarna hebben we een pubquiz gespeeld waarbij 
het ‘kampshirt’ gewonnen kon worden. De derde dag kozen we ervoor leerlingen vrij te laten om 
hun eigen activiteit in te kunnen plannen. De meesten zijn naar het strand geweest waar we 
konden genieten van heerlijke temperaturen met weinig wind. We sloten de dag af met een BBQ 
en muziek. Na een goede terugreis op donderdag (met een enthousiaste buschauffeur) konden we 
niet wachten om weer lekker naar huis te gaan. We hebben als kampbegeleiders ook zeer genoten 
van de goede sfeer en de hele leuke groep. Wat een geslaagde week! De foto's staan op de 
Ameland it's learning. 
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Met 3 MAVO zijn we een paar dagen naar Texel geweest. Met fantastisch weer en een even 
fantastische accommodatie hadden we het goed getroffen. Uitstapjes naar Ecomare, het strand en 
wadlopen stonden op het programma. Het meest uitdagende was echter rondkomen met je budget 
voor avondeten, ontbijt en lunch. Dat bleek niet voor iedereen even makkelijk. Gelukkig was er de 
derde avond een barbecue geregeld 🙂🙂. Na 3 vermoeiende nachten keerden we na enige 
vertraging pas 's avonds terug in Apeldoorn. 
 
 
 
VOORSTELLINGEN EXPRESSIE                                                           VOOR OUDERS KLAS 3 

 
Dinsdag 28 juni sloten de leerlingen van Delta 3 expressie met de voorstelling 'Shakespeare 
Smoothie' hun plusvak af. Met volle overgave en energie werd er gespeeld in de prachtige ruimte 
van 'Nett'. 
 

                                                              
 
Woensdag 29 juni vertoonde de Vita 3e jaars expressie, 'Grease' in Orpheus. We voelden ons de 
hele dag artiest in de schouwburg. Een waanzinnige ervaring voor iedereen.  
 

                                                              
                                                                
                              We zijn enorm trots op alle leerlingen die dit samen neergezet hebben. 
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ONDERWIJS OP MHEENPARK                                                                 VOOR ALLE OUDERS 

 
Zoals u weet starten we vanaf schooljaar 2022-2023 met één 
onderwijskundige aanpak met één vernieuwde onderwijsstroom waarin 
het beste van DELTA en VITA wordt samengebracht. In klas 2 en 3 
bieden we komend schooljaar nog onze bekende onderwijsstromen aan 
(DELTA en VITA). Alle lessen worden in blokken van (2x) 40 minuten 
gegeven. 
We staan goed bekend om onze zorgstructuur, de aandacht voor 
leerlingen én het kleinschalige karakter. Dat blijft zo! We willen maatwerk 

bieden en we willen dat leerlingen bewust met hun leerproces bezig zijn. Binnen de vaste structuur 
op een dag in het Vernieuwde Mheenpark zijn er naast gewone lesuren ook PARKTIJD-uren waarin 
leerlingen zelf keuzes kunnen maken. Zo kunnen leerlingen kiezen voor welk vak ze meer tijd 
nemen of extra ondersteuning vragen. Een aantal keren per jaar voert een leerling met zijn ouders 
en mentor een leerplangesprek waarin de leerling nieuwe doelen stelt. De ouders van de huidige 
brugklas worden komend schooljaar actief meegenomen in de voorbereiding op leerjaar 3. 
 
 
 
LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2022-2023                                                    VOOR ALLE OUDERS 

 
Komend schooljaar werken we voor het eerst met een nieuw roosterprogramma Zermelo. Voor de 
school is dit best een spannende overstap omdat dit programma op een hele andere manier werkt 
dan het oude. 

In aanloop naar de overgang richting het vernieuwde Mheenpark hebben wij ervoor gekozen om 
komend schooljaar voor zowel het vernieuwde Mheenpark, Delta en Vita te werken met 
leseenheden van 40 minuten. Voor klas 2 en 3 Vita en 4 mavo zullen dit altijd blokuren zijn zodat 
zij gewoon zoals altijd lessen van 80 minuten zullen hebben. De lessen in klas 2 en 3 Delta zullen 
40 minuten duren i.p.v. 30 minuten. Dit betekent dat zij minder lessen in de week hebben omdat 
de totale lestijd (in klokuren) in de week niet wijzigt. 

Voor klas 1 en klas 2 Vita zullen de lessen nog steeds tot 14.45 uur duren. Voor klas 3 Vita en 4 
mavo kan het komend schooljaar voorkomen dat er lessen geroosterd op les 9 en/of 10. Dit omdat 
we al jaren tegen de grenzen van ons rooster aanlopen. 

Voor 2 en 3 Delta zijn de schooltijden vergelijkbaar met afgelopen jaar. Het enige verschil is de 
lengte van de lessen. 
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Basisrooster voor alle opleidingen 

  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    

 
 
 
 
KLASSENSAMENSTELLING NIEUW SCHOOLJAAR & SOM APP  VOOR OUDERS 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.  
 
De leerlingen hebben zelf ook een voorkeur mogen aangeven, al is het 

niet altijd mogelijk, om alle wensen te honoreren.  
 
Gedurende de zomervakantie zal de Som app niet te gebruiken zijn voor ouders/verzorgers en 
leerlingen. Vanaf 19 augustus zal de app weer operationeel zijn.  
 
 
 
START NIEUW SCHOOLJAAR                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Eerst vakantie! Hopelijk is iedereen daarna heerlijk uitgerust en klaar 
voor een nieuw schooljaar. We starten op maandag 22 augustus. Alle 
klassen hebben dan een programma met hun mentor van 10.15 tot 11.30 
uur.  

De leerlingen zijn welkom in het gebouw aan de Zilverschoon. 

 Op dinsdag en woensdag is er een aangepast programma. Dit horen de 
leerlingen op maandag 22 augustus van hun mentor. 
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BOEKEN NIEUW SCHOOLJAAR                ALLEEN VOOR VERNIEUWD MHEENPARK EN VITA 

 
De boeken worden uitgereikt aan de leerlingen door de mentor op 
maandag 22 augustus tijdens hun introductie. De leerlingen moeten er 
dus rekening mee houden dat ze met een doos vol boeken weer naar huis 
gaan.  

 
 
 

 
 
 
 
AGENDA NIEUW SCHOOLJAAR                                        KLAS 1 en 2 VOOR VITA EN DELTA 

 
In klas 1 en 2 blijven we werken met een speciale agenda, de Plenda. 
Deze agenda is erop gericht om leerlingen te helpen bij het plannen en 
organiseren van hun werk. De Plenda wordt aan het begin van het 
schooljaar aan de leerlingen van klas 1, voor zover zij deze voor de 
zomervakantie nog niet hadden ontvangen, en aan de leerlingen van klas 
2 uitgereikt. Voor leerlingen in klas 1 en 2 hoeft uw kind zelf geen agenda 
aan te schaffen.  

 

 

KENNISMAKING NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN                               VOOR ALLE OUDERS 

Op 22 juni kwamen alle nieuwe brugklasleerlingen naar het Mheenpark 
om hun mentor en klas te ontmoeten. Het doel van deze middag is om de 
leerlingen met een gerust gevoel de vakantie in de sturen. Door middel 
van kennismakingspellen, maar ook met een rondleiding door de school 
laten wij de leerlingen alvast wennen aan hun nieuwe school. We kregen 
positieve verhalen terug van de mentoren. Met de eerste Mhemouders, 
een Plenda en een lijst met spullen die zij in de vakantie mogen 

aanschaffen voor hun nieuwe school gingen ze weer naar huis. 
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VAKANTIEROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR                                       VOOR ALLE OUDERS 
 

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

 

Start schooljaar 22 augustus 2022 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag 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 augustus 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. 
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