Mhemouders, november 2020
AGENDA

3 + 5 nov
4 nov
13 nov

Alle klassen
Groep 8
V 1 t/m 4

Week van 9 nov
10 nov
11 nov
Week van 23 nov
18 nov
25 nov
Week van 30 nov
Week van 30 nov
1 dec
3 dec
Week van 7 dec
10 dec
10 dec
15 dec
18 dec
21 dec t/m 1 jan
4 jan

1D
Alle klassen
Groep 8
3D/3H/4M
Groep 8
Groep 8
D 1 t/m 3
V 1 t/m 4
Alle klassen
Alle klassen
V, 3HA/4M
V, 1 t/m 4
D, 1 t/m 3
Alle klassen
Alle klassen
Alle klassen
Alle klassen

Gesprekjesmiddag en -avond mentoren
Doe middag groep 8 leerlingen
Voor 15.00 uur jokers inleveren voor
herkansing over periode 1
(verschoven van 6 november)
Leerplangesprekken 1D
Ontwikkelmiddag, les tot 13.00 uur
Doe middag groep 8 leerlingen
Online profielvoorlichting 4H op Walterbosch
Doe middag groep 8 leerlingen
Doe middag groep 8 leerlingen
Afronding project 2
Rustweek (geen toetsen voor een cijfer)
Aangepaste lesdag i.v.m. Sintviering
Ontwikkelmiddag, les tot 13.00 uur
Inleveren voorlopige profielkeuze voor 4H/4A
Start toetsweek 1
Start afrondingsweek
Organisatiedag, alle leerlingen vrij
Kerstactiviteit o.v.b.
Kerstvakantie
Start periode 3

DOOR DE DIRECTIE
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De coronamaatregelen zijn voor ons allemaal weer strenger geworden. Scholen blijven gewoon
open, maar we willen natuurlijk ook zorgen voor een veilige omgeving. In deze Mhemo wordt
aangegeven wat de nieuwe maatregelen zijn. Verder hebben we als directie al verschillende
scenario’s ontwikkeld voor als de school (deels) gesloten wordt. We gaan ervanuit dat het kabinet
dit zo lang mogelijk uitstelt, maar willen goed voorbereid zijn.
We doen gelukkig ook nog heel veel leuke dingen. We kijken terug op een mooie projectweek net
voor de herfstvakantie. En in de maand november zijn er elke woensdag doe-middagen. Leerlingen
uit groep 8 komen de sfeer proeven en maken kennis met Mheenpark.
Met vriendelijke groet,
Karin Poerstamper, directeur VC Mheenpark

CORONA

VOOR ALLE OUDERS
Thuisblijfregels

Zoals u weet hebben ook wij te maken met besmette leerlingen. Gelukkig
nog niet heel veel en geen grote uitbraak. Wel wil ik nogmaals
benadrukken dat het heel belangrijk is dat als uw kind klachten heeft,
ook al lijken ze op een gewone verkoudheid, u uw kind thuishoudt en laat
testen. Zo zorgen we ervoor dat de school veilig open kan blijven. In de
bijlage treft u de nieuwste versie van de ‘beslisboom 12+’. Met dit document kunt u eenvoudig
kijken wanneer uw kind thuis moet blijven Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de school.
Als uw kind besmet is
Als uw kind positief getest is dan is dat natuurlijk een heftig bericht.
De GGD is de spil in het geven van informatie en het bepalen van wat er nodig is. De mensen van
de GGD bepalen samen met de besmette persoon wie de nauwe contacten zijn die moeten worden
geïnformeerd en welke quarantainemaatregelen nodig zijn. De GGD vraagt in de meeste gevallen
aan de besmette persoon om zelf zijn (nauwe) contacten in te lichten en om daarbij ook brieven
die de GGD aanreikt te versturen. Vanwege de privacywetgeving én omdat dit de
verantwoordelijkheid is van GGD en besmette persoon gaan we dit als school niet overnemen.
De GGD is voor ons als school wel een belangrijke gesprekspartner. Wij vragen de GGD of er
aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op school voor de andere kinderen en de
medewerkers te kunnen garanderen. De ervaringen leren dat – hoe vreemd dat misschien ook
klinkt – er in de meeste gevallen geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor andere kinderen of
medewerkers in school.
Als een leerling besmet is, merken we dat het proces nog niet vlekkeloos verloopt en dat dat veel
vragen oproept. Daarom hebben we als bijlage een overzicht toegevoegd van datgene wat we van
u als ouder verwachten wanneer uw kind besmet is. Belangrijk is dat we als school weten dat uw
kind besmet is en dat we van een aantal praktische zaken op de hoogte zijn. Hoewel ik hoop dat
corona aan uw deur voorbijgaat, adviseer ik toch om de bijlage goed te lezen.
Inhaaltoetsen
Omdat leerlingen nu vaker thuisblijven missen ze ook meer toetsen. Wij hebben daarop een
regeling gemaakt die binnenkort van kracht wordt. Leerlingen kunnen thuis toetsen maken als
ouders kunnen garanderen dat zij toezicht houden. Tevens wordt er een inhaalmoment op dinsdagen op donderdagmiddag georganiseerd. Hoe dit precies gaat, hoort uw kind van de mentor.
Mondkapjes
Inmiddels zijn we allemaal gewend geraakt aan het dragen van een mondkapje. Het blijft een
onhandig ding, maar biedt wel een klein beetje meer veiligheid. We snappen dat leerlingen soms
niet denken aan hun mondkapje of dat hij soms in een andere tas zit. Maar sommige leerlingen
vergeten hem net iets te vaak of zoeken de grens op. Daarom gaan we leerlingen die hun
mondkapje vergeten na drie keer €0,50 cent vragen. We vragen de mentoren om met die leerling
in gesprek te gaan en u wordt als ouder ook op de hoogte gebracht.
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Ventilatie
Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een
rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat, is het belangrijk dat de ventilatie
in schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezondheidseisen om er fijn te kunnen leren en werken.
De afgelopen periode hebben we de ventilatie op school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze
school meegedaan aan de steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen
(LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in twee klaslokalen op school is
uitgevoerd. Daarnaast is er een uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventilatie.
Uit deze onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen.
We houden rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat
we lokalen in de school regelmatig luchten.
Buitenschoolse activiteiten
In de bijlage treft u de brief die vanuit verschillende organisaties, waaronder de VO-raad, naar
medewerkers en leerlingen van vo-scholen is gestuurd. De brief wordt in de lessen bij
Wereldburgerschap en/ of in de mentorles met uw kind besproken. Alle scholen binnen de VOG
nemen de oproep in de brief serieus. Daarom is er besloten om geen buitenschoolse activiteiten
meer te organiseren tot 1 februari. Dat houdt in dat excursies, reizen en de maatschappelijke stage
voorlopig niet doorgaan.

MaS (Maatschappelijke stage)

VOOR OUDERS KLAS 2 & 3

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord in de voorlichting van de mentor van
2M, 3HV en 3 Delta lopen de leerlingen dit jaar hun maatschappelijke
stage. Onze insteek was eerst om door te laten gaan wat kan, het
maximum aantal uren los te laten en leerlingen een certificaat te geven
voor het aantal gemaakte uren.
Gezien de huidige ontwikkelingen vinden wij het niet verantwoord om
leerlingen buitenschools de MaS te laten lopen en actief verplaatsingen te doen die als niet
noodzakelijk worden gezien. Veel van het vrijwilligerswerk ligt nu immers stil. Heeft uw kind de
maatschappelijke stage nog niet gestart dan hoeft uw kind die nu ook niet op te starten. Is uw kind
wel gestart dan kan hij/zij stoppen zonder verdere consequenties. De MaS ligt stil en dit geldt tot
nader bericht, maar in ieder geval tot 1 februari. We pakken het weer op zodra het kan. We zullen
u en uw kind dan tijdig informeren.
Het spreekt voor zich dat leerlingen die bijvoorbeeld iets in hun eigen (voetbal)club doen dat onder
een andere noemer gewoon kunnen blijven doen zolang leerling, ouders en club dat verantwoord
achten. Leerlingen krijgen een certificaat voor de gemaakte uren.
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THEATERVOORSTELLING

VOOR OUDERS 3E JAAR EXPRESSIE LEERLINGEN

Faalangst, prestatiedruk, sociale media, veel ruzie thuis of buiten de
groep vallen, kan de mentale staat van jongeren beïnvloeden. Tijdens de
voorstelling ‘Alles Goed’ zoeken jongeren een antwoord op wat er nodig is
om je gevoelens te kunnen uiten. En wat je kunt doen om elkaar te
helpen als je niet lekker in je vel zit. En dat is nodig, want somberheid is
vaak een verborgen probleem bij jongeren.
Op 24 november aanstaande speelt op Mheenpark theatergroep PlayBack de voorstelling “Alles
Goed” over mentaal welbevinden en gaan de leerlingen in gesprek over lekker in je vel zitten.

VACATURE OUDERGELEDING DMR

VOOR ALLE OUDERS

In de oudergeleding van de Deel Medezeggenschapsraad (DMR) van het
Veluws College Mheenpark is per direct een openstaande vacature. De
oudergeleding van de DMR bestaat uit twee ouders. Eén van beide ouders
zit ook in de overkoepelende MR (voor zaken die het gehele Veluws
College betreffen). Daarnaast is het fijn dat één van beide ouders ook
zitting neemt in de Ouderraad van de school. Leden van de oudergeleding
van de DMR hebben zitting voor een periode van minimaal twee jaar en
maximaal tot het moment dat hun zoon/dochter de school verlaat. Er wordt 3 keer per jaar
vergaderd door de DMR en 4 keer per jaar door de MR.
In de (D)MR praat en denkt u mee over plannen en voorgenomen besluiten. Het voorbereidende
werk bestaat voornamelijk uit het lezen van beleidsstukken. De Ouderraad spreekt vijf keer per
jaar met de vestigingsdirectie over diverse praktische zaken en inhoudelijke thema’s. Wilt u zich
kandidaat stellen of wilt u meer weten over het werk van de oudergeleding in de DMR, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de DMR: Karin van Eldik, via e-mail
k.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl of telefonisch 055-3665633. Kandidaat stellen kan tot
uiterlijk maandag 16 november 23.00 uur. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan worden er
verkiezingen gehouden. In dat geval krijgen de kandidaten op dinsdag 17 november hierover nader
bericht. De verkiezingen voor de leerlingegeleding is uitgezet. Er zijn twee geschikte kandidaten!

PROJECTWEEK

VOOR VITA OUDERS
De week voor de herfstvakantie hebben de leerlingen Vita zich bezig
gehouden met diverse projecten; Klas 1 met onder andere het
pestproject met de voorstelling “Klappen voor
Bart”, workshops in de Gigant en project
Globaland.
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Klas 2HA het Discovery Apeldoorn Project (het ontwerpen van een Vinex-woonlocatie of pretpark
dat realiseerbaar is in de Gemeente). Klas 2M het Julianaproject en in onderstaande link kunt u het
artikel lezen dat in de Stentor is verschenen. https://www.destentor.nl/apeldoorn/nick-14-kan-nabezoekje-aan-julianatoren-op-school-beter-het-juiste-profiel-kiezen~a4b5d8eb/

De reisbeurs voor de 3e klassen kon door de huidige RIVM-maatregelen helaas niet doorgaan,
hiervoor in de plaats is het VN Landen project gekomen. De opdracht voor de leerlingen was:
"Jullie zijn junior stagiaires van de VN en helpen mee bij de conferentie over Covid-19." Aan het
einde van het project gaven de leerlingen een presentatie. En tenslotte hielden de leerlingen van
klas 4 zich bezig met het profielwerkstuk, zelfstudie en konden ze per vak hun vragen stellen
tijdens het vragenhalfuurtje.
AFRONDING PROJECTEN

VOOR DELTA OUDERS

De afgelopen periode zijn alle drie de jaarlagen van Delta weer druk bezig
geweest met een project. Bij de brugklas stond het project ‘Jij en Ik’ op
het programma. De leerlingen maakten een magazine over zichzelf
waaronder bijvoorbeeld een stamboom en informatie over hun familie en
hobby's. Helaas kon het feest voor het goede doel niet doorgaan i.v.m. de
coronamaatregelen. Hiervoor in de plaats sloten de klassen af met een
gezellige high-tea. De magazines zullen na de waarderingen mee naar huis worden genomen.
Klas 2 had het project ‘Lichaam en Geest’. Na een aantal weken waarin leerlingen meer kennis
opdeden over o.a. het zenuwstelsel en zintuigen gingen zij aan de slag met een onderzoek.
Hiervoor onderzochten zij een "kink in de kabel". Daar waar kon interviewden zij bijvoorbeeld
mensen met MS of epilepsie of zochten op sites van patiëntenverenigingen naar antwoorden op
hun hoofd- en deelvragen. We hebben als docenten mooie onderzoeken gezien.

Klas 3 is bezig met LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en de MAS (die nu door Corona even
stil is gezet). Samen met hun mentor aan de slag met wat zij later zouden willen. Welk profiel past
bij me? En welke studie en baan zie ik mezelf doen? Binnen het online programma Apprentice
maken zij verschillende opdrachten om hier achter te komen. Mooi aansluitend daarbij hebben
leerlingen van klas 3 binnen het vak M&M een gastles gehad van een begrafenisondernemer die
verteld heeft over zijn baan.
SINTERKLAAS

VOOR ALLE OUDERS
We passen de Sinterklaasviering iets aan vanwege de
coronamaatregelen. Normaal zorgen de ouders uit de Ouderraad voor een
lekker kopje chocolademelk. Omdat we het aantal externen in school
willen beperken, gaan we dat anders organiseren.
De activiteit van klas en mentor willen we wel door laten gaan. Vooral het
sociale aspect en het belang van een ontspannen groepsactiviteit maken
dat we ervoor kiezen om dit gewoon te laten doorgaan.
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VUURWERK

VOOR ALLE OUDERS
December nadert en dat betekent dat we weer alert moeten zijn op het
juist gebruik van vuurwerk. Alleen tussen bepaalde uren op 31 december
is het toegestaan om vuurwerk af te steken. We weten dat veel jongeren
het leuk vinden om ook voor die tijd te experimenteren met het afsteken
van vuurwerk. We zouden het fijn vinden als u als ouder ook met uw kind
bespreekt dat we ervan uitgaan dat vuurwerk alleen op 31 december
wordt afgestoken.

LOOPBAANORIENTATIE

VOOR ALLE OUDERS

Verder kijken dan Jul lang is….
Hoewel de daadwerkelijke uitvoering van het Julianatorenproject afgerond
is met een stel prachtige presentaties aan de parkdirectie, is ons werk
rondom het project nog niet klaar. De komende weken zijn er een aantal
digitale kennissessies waarbij we de verbinding zoeken met primair
onderwijs om zo een doorlopende leerlijn te creëren. Leerlingen uit groep 7 van de Anne Frank
school, die ook naar de Julianatoren zijn geweest, krijgen in februari een wervelende workshop
waarbij ze kennismaken met loopbaanontwikkeling. Welke beroepen heb je allemaal gezien in het
pretpark? Passen die beroepen bij jou en wat moet je daar eigenlijk allemaal voor kunnen? En hoe
leer je dat dan in het voortgezet onderwijs? Welke vakken krijg je, welke manieren van onderwijs
zijn er en hoe kies je een school die bij je past? Door daar bij stil te staan, maken we de overstap
tussen po en vo makkeijker. En zorgen we ervoor dat kinderen weten waar hun talenten liggen en
welk type onderwijs bij ze past. Meer weten over het project en het vervolg? In de volgende
Mhemouders vindt u een artikel uit ‘Bij de Les’, een vakblad voor decanen en keuzeprofessionals.

PTA/EXAMENREGLEMENT

VOOR ALLE OUDERS

Voor de volledigheid wijzen we u erop dat het programma van toetsing
en afsluiting en het bijbehorende examenreglement van 3 Delta Mavo, 3
Vita Mavo en 4 Mavo(H) in de schoolgids zijn terug te vinden.
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DOEMIDDAGEN

VOOR ALLE OUDERS
Alle Apeldoornse VO-scholen organiseren op de vier woensdagmiddagen
in november voor groep 8-leerlingen de zogenaamde DOE-middagen. Een
mooi moment voor de groep 8 leerlingen om sfeer te proeven in het
voortgezet onderwijs. Voor de DOE-middagen op Mheenpark hebben zich
inmiddels enkele honderden leerlingen aangemeld; ze kunnen meer te
weten komen over HA Futureproof, Delta en kennis maken met onder
andere sport+, expressie+ en explore+.

Aanmelden kan nog op: https://www.veluwscollege.nl/mheenpark/kom-naar-mheenpark/doedagen/
Docenten die bij de DOE-middagen betrokken zijn, kunnen geen lesgeven aan hun eigen klas. Het
is helaas daarom onvermijdelijk dat er op deze woensdagmiddagen enkele lessen uitvallen.
Vanzelfsprekend proberen we deze lesuitval over de vakken/klassen te verdelen.

WAARDERINGEN

VOOR DELTAOUDERS

Waarschijnlijk komen de waarderingen bij Delta iets later dan u gewend bent. Dit heeft te maken
met de inrichting van ons administratieve systeem.
OPEN DAG

VOOR ALLE OUDERS
In januari 2021 staat de open dag gepland. We weten nu al bijna zeker
dat die dag er anders uit gaat zien dan we gewend zijn door de coronamaatregelen. Binnen de VOG wordt druk gewerkt aan een alternatief. We
willen ouders en leerlingen uiteraard wel goed laten kennismaken met de
verschillende scholen, zodat zij een goede keuze kunnen maken.

SCHOOLFOTOGRAAF

VOOR ALLE OUDERS
Afgelopen week zijn de inlogkaarten uitgedeeld met daarop de gemaakte
schoolfoto’s en het fotonummer met de unieke inlogcode van uw zoon of
dochter. U kunt de foto’s bekijken en bestellen op: www.backxpositief.nl.
Indien uw zoon/dochter deze inlogkaart niet ontvangt of niet meer heeft,
kunt u contact opnemen via bovenstaande link of een mail sturen naar:
info@backxpositief.nl
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VLAG HALFSTOK

VOOR ALLE OUDERS
Het kabinet heeft alle scholen in Nederland opgeroepen stil te staan bij de
moord op de Franse leraar Samuel Paty. Wij vinden het als school
belangrijk gehoor te geven aan deze oproep.

Zo hing afgelopen maandag, de dag waarop Samuel Paty werd herdacht
in Frankrijk, onze vlag halfstok. Ook zal er tijdens de lessen
wereldburgerschap de komende tijd aandacht zijn voor deze
verschrikkelijke gebeurtenis en het belang van de vrijheid van meningsuiting.
PERSONEEL

VOOR ALLE OUDERS
Na de herfstvakantie zijn twee nieuwe medewerkers gestart. Zoë Mollink
is gestart als technisch onderwijs assistent bij de vakken biologie, natuuren scheikunde. En onze administratie wordt versterkt door Janet van der
Zwart. Wij wensen hen veel succes!

8

