
 

 

 

  

  

 

 

AGENDA 
 

Datum Voor Wie Wat  
25 okt 
  3 nov 
  3 nov 
  8 t/m 19 nov 
  8 nov 
  9 nov 
10 nov 
10 nov 
16 nov 
 
17 nov 
17 nov 
23 nov 
24 nov 
24 nov 
25 nov 
 
  
 30 nov 
   2 dec 
 

Alle klassen 
Groep 8 
Delta + Vita leerjaar 2 
Delta + Vita leerjaar 1 t/m 3 
 
Alle klassen 
Groep 8 
Delta + Vita leerjaar 3 
 
 
Groep 8 
4 Mavo 
Alle klassen 
Groep 8 
Delta + Vita leerjaar 1 
3 Havo en VWO Delta, 3 Havo 
Vita en leerlingen vanuit 4M die 
willen doorstromen naar 4H 
Alle klassen 
Alle klassen 
 

Start roosterperiode 2 
Doe middag groep 8 leerlingen 
Les tot 13.00 uur  
Leerplangesprekken 
Oudercafé  
Ontwikkelmiddag verkort lesrooster tot 13.00 uur 
Doe middag groep 8 leerlingen 
Les tot 13.00 uur  
Ouderresponsgroep (uitnodiging volgt uiterlijk 
volgende week) 
Doe middag groep 8 leerlingen 
Les tot 13.00 uur  
Schoolorganisatiedag leerlingen vrij 
Doe middag groep 8 leerlingen 
Les tot 13.00 uur  
Profielkeuzeavond op het Walterbosch 
 
 
Aangepast lesrooster en Sinterklaasviering  
Ontwikkelmiddag verkort lesrooster tot 13.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE                                                                                  VOOR ALLE OUDERS 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Zo net na de herfstvakantie kunnen we terugkijken op een mooie eerste periode van het 
schooljaar. Het is erg fijn dat we weer activiteiten naast de lessen kunnen organiseren. Dat maakt 
het onderwijs rijker en zorgt voor meer verbinding. 

Leerlingen uit groep 8 konden ook weer live kennis maken met de middelbare scholen in 
Apeldoorn. We hebben begin oktober drukbezochte po-vo-avonden gehad met veel geïnteresseerde 
leerlingen en ouders. We zijn blij dat het vernieuwde Mheenpark met enthousiasme wordt 
verwelkomd. 

Corona speelt nog wel een rol, maar heeft gelukkig een niet al te grote impact. We hopen dat dat 
zo blijft! 

Met vriendelijke groet,  

Karin Poerstamper, directeur VC Mheenpark 

 

 

Mhemouders, november 2021 
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COMMUNICATIE OVER CORONA                   VOOR ALLE OUDERS 

 
Zoals bekend hoeven alle leerlingen die immuun zijn (besmetting 
doorgemaakt of gevaccineerd) niet in quarantaine wanneer ze een nauw 
contact zijn van een besmette klasgenoot. 
Als een leerling een besmetting heeft opgelopen dan zal de leerling (met 
ouders) in contact komen met de GGD. Nauwe contacten worden ook 
gewaarschuwd door de (ouders van de) leerling.  
Een nauw contact die niet immuun is moet dan in quarantaine, de 

anderen niet. Wij brengen de ouders van de klas niet meer op de hoogte van een besmetting. 
Vanwege de privacy mogen we niet zeggen wie er besmet is. Dus de mededeling voegt niets toe.  

Mochten er meer leerlingen uit dezelfde groep besmet raken dan neemt de GGD contact met ons 
op. Samen bespreken we dan of er op dat moment wel aanvullende acties nodig zijn. In dat geval 
zullen we ouders ook berichten. 

 

GROEPSVORMING EN APP-GEBRUIK               VOOR ALLE OUDERS 

 

We willen jullie als ouders complimenteren met jullie leuke kinderen. We 
hebben in de eerste weken al veel leuke, spontane en vriendelijke 
individuen leren kennen. Ook hebben we al een inzicht gekregen in de 
verschillende talenten waarbij we in afwachting zijn van nog veel meer 
omdat we de ervaring hebben dat de een nu eenmaal meer tijd nodig 
heeft dan de ander om meer van zichzelf te laten zien. Naast dat we 
individueel mooie verschillen zien, proberen we deze erg jonge mensen te 

begeleiden in het groepsproces. Veel kinderen hebben bij het kennismakingsgesprek de uitspraak 
gedaan dat ze het graag gezellig willen hebben en dat ze vrienden willen maken. Heel veel 
kinderen is dat ook al gelukt en het is erg leuk om te zien hoe zij elkaar dan weten te vinden. Het 
is een prachtig proces om te zien hoe zij hier hun weg ontdekkend en lerend weten te vinden. Het 
ontdekkende en lerende willen we graag bij u onder de aandacht brengen. Hoewel we vaak uitgaan 
van vanzelfsprekendheden en gezond verstand, hebben we ook best vaak te maken met verschil 
van inzicht. Hierbij kunnen we soms behoorlijk verrast worden door het verschil van inzicht bij 
vanzelfsprekendheden. Om het een en ander meer op één lijn te krijgen zou ik u willen vragen het 
volgende met uw zoon of dochter te bespreken; We hanteren graag de volgende 3 gouden 
(vanzelfsprekende??) basisregels om vervelende gevolgen te voorkomen. 

- Je zit niet aan elkaar in het schoolgebouw. (Hoe vanzelfsprekend ook levert dit vaak veel onrust 
en onbedoelde conflicten. Er komen al best veel signalen binnen van kinderen die het niet goed 
lukt zich te concentreren op hun werk omdat er anderen zijn die het nog niet lukt van elkaar af te 
blijven)  
- Je zit niet aan elkaars spullen. (De ervaring leert helaas dat dit nog wel eens verdriet oplevert 
omdat er iets onbedoeld stuk is gegaan. Zeker met de hoeveelheden elektronische apparatuur zou 
ik u willen vragen dit met klem te bespreken. Gewoon niet doen kan zo eenvoudig een boel ellende 
besparen. 
- Wanneer je niet van plan bent iets aardigs óver of tegen iemand te zeggen, dan zeg je niets. (We 
hebben inmiddels al wat signalen ontvangen waarbij er grappen ten koste van anderen gemaakt 
worden, ondoordachte uitspraken (schelden) gedaan worden of onsympathiek gebruik van sociale  
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media aan de orde is. Kijkt u alstublieft eens mee in de appgroepen. Hier valt voor een aantal best 
nog wat te leren.) 

We zijn ons er terdege van bewust dat kinderen in deze leeftijdsgroep niet vaak geoefend hebben 
met het vormen van nieuwe groepen en hoe zij hier dan als individu op een goede manier een 
positieve bijdrage aan kunnen leveren. We proberen dan ook niet te snel te (ver)oordelen en juist 
veelvuldig te reflecteren op ontstane situaties zodat we tips kunnen geven hoe het een volgende 
keer beter kan. 
We hebben helaas niet kunnen voorkomen dat er al consequenties hebben moeten volgen als 
reactie op het niet houden aan bepaalde vanzelfsprekendheden. Hopelijk blijft het hierbij en 
wanneer u dan het gesprek met uw kind heeft gevoerd over zijn of haar bijdrage in het geheel 
kunnen we ons samen beter richten op het proces van ordenen, plannen en verwerken van 
informatie waarbij voldoende ruimte is voor positieve groepsvormende activiteiten. 
 
 

DOE-MIDDAGEN                                                                                VOOR ALLE OUDERS 
 

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. 

Op woensdag 3, 10 en 17 november hebben de leerlingen uit groep 8 een 
mogelijkheid om te kiezen uit: Sport+, Expressie, Explore en DOE-

Mheenpark. De laatste woensdag, 24 november, organiseren wij de brugspiekmiddag. Hier volgen 
de groep 8 leerlingen minilessen.  

Vanaf woensdag 6 oktober kunnen basisschoolleerlingen zich inschrijven via onze website. De 
inschrijvingen gaan zeer voorspoedig. Op dit moment staat het totale aantal op 570 inschrijvingen. 
In verband met de RIVM-maatregelen vinden de middagen plaats in ons gebouw aan de 
Zilverschoon en mogen de ouders niet mee naar binnen. Wegbrengen en ophalen tot aan het hek 
mag wel.  

Alle DOE-middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur. Om meer ruimte te creëren en lokalen vrij te 
hebben op deze middagen, geven we iedere woensdag in november één leerjaar vrij vanaf 13:00 
uur. 

De indeling is als volgt: 

Woensdag   3 november: Leerjaar 2 
Woensdag 10 november: Leerjaar 3 
Woensdag 17 november: Leerjaar 4 
Woensdag 24 november: Leerjaar 1 
 
Willen jullie er rekening mee houden dat op deze woensdagen in de middag veel roosterwijzigingen 
plaatsvinden. 
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VOOR VITA EN DELTA: LEERPLANGESPREKKEN                      VOOR ALLE OUDERS 

 

In week 45 en week 46 (8 nov t/m 19 nov) staan de leerplangesprekken tussen leerling, 
ouder(s)/verzorger(s) en de mentor gepland. Uiterlijk maandag 1 november zet de mentor de 
inschrijving hiervoor open in It’s Learning. Vanaf dat moment dient u dus samen met uw 
zoon/dochter naar It’s Learning te gaan en in te schrijven voor een gesprek. U heeft de 
gelegenheid om dit te doen t/m 5 nov (maar het liefst zo spoedig mogelijk). De mentor laat u 
vervolgens weten waar u verwacht wordt (online in Teams of op school). De leerlingen bereiden dit 
gesprek zelf voor. Dit doen ze onder andere met behulp van de feedback die ze van hun docenten 
krijgen. De mentor ondersteunt bij deze voorbereiding. Tijdens het gesprek heeft u als 
ouder/verzorger ook een belangrijke rol, namelijk het actief luisteren en vragen stellen aan uw 
kind. Hierbij is het van belang dat het gesprek niet “overgenomen” wordt van uw kind. We hopen 
op deze manier het eigenaarschap van de leerling over zijn eigen leerproces te vergroten. 

De leerlingen uit mavo 4 hebben geen leerplangesprek meer, deze is al gevoerd in een eerder 
stadium. 

 
 
BRUGKLASFEEST                    VOOR ALLE OUDERS 

 
Op vrijdag 8 oktober was het dan eindelijk zover voor de brugklassers: 
een feest zonder mondkapjes. Met een colaatje en een zakje chips (of 
meerdere van dat) genoten de leerlingen zichtbaar op de dansvloer. En 
bij de roulette kwamen de ware waaghalzen naar boven. Tevreden en 
met kopjes zo rood als snoeptomaatjes gingen alle leerlingen weer naar 
huis.  Op Instagram en Facebook zijn wat foto's geplaatst die een goede 
impressie geven van hoe het was. 

 
 
 
VERNIEUWD MHEENPARK OUDERCAFÉ                                   VOOR ALLE OUDERS 

 
Eind september hebben alle ouders en leerlingen een belangrijk bericht 
gehad over het vernieuwde Mheenpark. U kunt zich nog steeds 
aanmelden voor het oudercafé op maandagavond 8 november a.s. om 
19.30 uur. Het is een avond waarin we met elkaar in gesprek gaan over 
de komende ontwikkelingen. Aanmelden voor het oudercafé kan met een 
e-mail aan de receptie van de school: mheenpark@veluwscollege.nl. 
Gebruik als onderwerp Oudercafé en vermeld in de e-mail je eigen naam, 

de naam en klas van je zoon en/of dochter en met hoeveel personen je deelneemt. 
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OUDERRAAD                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Op 13 september jongstleden is de ouderraad voor het eerst dit jaar bij 
elkaar gekomen. Vanwege het vertrek van een aantal ouders hebben we 
vorig jaar een oproep geplaatst voor nieuwe leden. We zijn blij dat een 
aantal nieuwe ouders zich heeft aangemeld voor de ouderraad. Als 
verdiepend thema bespraken we de ontwikkelingen binnen Mheenpark, 
waarover inmiddels alle ouders zijn geïnformeerd.  Op 8 november is de 
ouderraad aanwezig bij het oudercafé. De volgende bijeenkomsten staan 

gepland 17 januari, 14 maart en 13 juni. De ouderraad is te bereiken via het email-adres: 
ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl. 
 
 
 
INNING OUDERBIJDRAGE                                                          VOOR ALLE OUDERS 

 
In WiSS Collect worden deze week diverse bedragen ter betaling 
klaargezet. Het betreft onder andere de ouderbijdrage, de huur van het 
kluisje, De DELTA-bijdrage en de bijdrage voor de PLUS-vakken. 
De DELTA-bijdrage is dit jaar verlaagd omdat veel buitenschoolse 
activiteiten vanwege de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. 
 
 
 

 
 
 
PUBERS, ALCOHOL EN OPVOEDEN                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Woensdag 3 november verzorgt Tactus een interactieve online avond 
over alcohol in het kader van de alcohol actieweek in samenwerking met 
Helder Theater. Aanmelden kan via: 
www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken 
 
 
 
 

 
 
 
 
PERSONEEL                                                   VOOR ALLE OUDERS 

 
De heer Coenen komt ons team versterken voor het vak biologie. Hij 
vervangt een deel van de lessen van mevrouw Veeneman. We wensen 
hem veel succes. 

Wij feliciteren mevrouw van der Linde met een mooie mijlpaal. Zij werkt 
25 jaar als docent op Mheenpark. 

De heer Russchen hebben we uitgezwaaid. Voor hij met pensioen gaat 
maakt hij zijn gespaarde verlof op. We wensen hem een mooie tijd. 

De heer Hurenkamp is de week voor de herfstvakantie weer gestart. Hij genoot de eerste 
schoolweken van ouderschapsverlof na de geboorte van zijn dochter. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl
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GASTLES ZERO WASTE                                          VOOR ALLE OUDERS 

 
Op 21 september hebben wij bezoek gehad van het ‘bewuste stel’ 
(hetbewustestel.nl). 
Iris heeft een gastles gegeven en leerlingen van de 3e en 4e klassen 
uitgelegd hoe het is om in een tiny house te wonen. Daarbij werden 
mooie gesprekken gevoerd. Hoe is het om minimalistisch te leven? Hoe 
kun je duurzaam met materialen omgaan? Het gaf veel stof tot 
nadenken. Er is een zaadje geplant. Leerlingen vonden het vooral heel 

bijzonder dat ze geen vlees aten. Gelukkig is er sinds kort de McPlant ���� 

 

 
 
 
WATERSPORTKAMP                                                                                VOOR ALLE OUDERS  

 
Ja! We mochten weer op pad met onze leerlingen.  

We gingen naar het Friese Goingarijp. Voor deze dagen hadden we een 
divers programma samengesteld op en rond het water. De foto's zeggen 
genoeg. De leerlingen hadden gezonde spanning en gelukkig had het 
overgrote gedeelte er gewoon ontzettend zin in. In de bus zijn de 
verwachtingen uitgesproken en de meeste leerlingen hadden de 

verwachting dat het een gezellig kamp zou worden. 

Zo terugkijkend op het kamp kunnen wij als docenten onderschrijven dat de verwachting is 
uitgekomen. We hebben een erg gezellige tijd gehad waar leerlingen zich actief hebben opgesteld 
en er een feest van hebben gemaakt, ook al was het soms best pittig. De beschikbare tijd hebben 
we goed benut tot in de late uurtjes. 
Dit Watersportkamp heeft de leerlingen onderling en met ons als docenten een mooie boost 
gegeven in de goede samenwerking met elkaar wat in het examenjaar erg van belang is!  

 
 
UIT DE MR                                                            VOOR ALLE OUDERS 

 
In de oudergeleding van de MedezeggenschapRaad (MR) van het Veluws 
College Mheenpark is momenteel een openstaande vacature.  
De oudergeleding van de MR bestaat uit twee ouders. De zittende ouder 
neemt al zitting in de Ouderraad van 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.  
 

 
Er wordt 4 à 5 keer per jaar vergaderd door de MR. In de MR praat en denkt u mee over plannen 
en voorgenomen besluiten. Een aantal voorbeelden zijn het schoolplan, roostervrije dagen, 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

besteding NPO-gelden en andere actuele zaken. Het voorbereidende werk bestaat voornamelijk uit 
het lezen van beleidsstukken en contact maken met de achterban hierover.  
De Ouderraad spreekt zeven keer per jaar met de vestigingsdirectie, soms over diverse praktische 
zaken, een andere keer over meer inhoudelijke thema’s.  
 
Wilt u zich kandidaat stellen of wilt u meer weten over het werk van de oudergeleding in de MR, 
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR: de heer G.W. van Lenthe (Werner), via 
e-mail w.vanlenthe@veluwseonderwijsgroep.nl. of telefonisch 055-3665633. Kandidaat stellen kan 
tot uiterlijk maandag 15 november. 
 
Indien er meerdere kandidaten zijn, dan worden er verkiezingen gehouden. In dat geval krijgen de 
kandidaten op maandag 22 november hierover nader bericht.  
 
 
 
NXTLVL Apeldoorn                                             VOOR OUDERS 3e en 4e JAARS LEERLINGEN 

Voor leerlingen vanaf de 3e klas wordt NXTLVL georganiseerd. NXTLVL 
Apeldoorn is HET evenement met informatie van én over het 
vervolgonderwijs. Het evenement is bedoeld voor leerlingen uit Apeldoorn 
en omstreken. Het is een unieke kans om informatie te krijgen over 
(regionale en landelijke) opleidingen op MBO-/HBO- en WO-niveau. 
Vanwege COVID-19 vindt NXTLVL ook in 2021 alleen online plaats. Het 
programma is dit jaar niet beperkt tot drie avonden maar de het gehele 

jaar zal de website beschikbaar zijn met informatie over jouw studiekeuze. Om toegang tot de 
informatie/voorlichting te krijgen kunnen leerlingen inloggen op: https://www.nxtlvl-apeldoorn.nl. 
Inloggegevens hebben zij gekregen van hun mentor. 

 

 

 

 
  

 

 

 

https://www.nxtlvl-apeldoorn.nl/
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