
 

 

 

 

 

DOOR DE DIRECTIE 

 

Op deze regenachtige oktoberdag een extra Mhemouders met wat korte items.  

Allereerst wil ik u graag (nogmaals) herinneren aan het marktonderzoek dat momenteel uitgevoerd 

wordt door “BOP onderzoek en communicatie”. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, 

wil ik u van harte uitnodigen dit deze week nog te doen. Uw deelname is voor ons zeer 

waardevol. Ouders die de vragenlijst al hebben ingevuld, wil ik bij deze daarvoor hartelijk 

bedanken ! 

 

In deze Mhemouders ontbreekt de agenda. Deze zullen we weer toevoegen bij de eerstvolgende 

reguliere Mhemouders, deze verschijnt waarschijnlijk kort voor de herfstvakantie. 

 

Met vriendelijke groet,  

René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark)  

 

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN VANAF SCHOOLJAAR 20/21              VOOR ALLE OUDERS 

 
Volgende week vinden de POVO-avonden plaats: voor alle Apeldoornse groep 

8-leerlingen hét begin van het schoolkeuzetraject. Net als alle andere VO-

scholen verzorgen ook wij weer een groot aantal presentaties. 
 
We informeren de groep 8-leerlingen (en hun ouders) onder andere over onze 
schooltijden. Vanaf het volgend schooljaar zijn die iets anders: 
Vita:  08.30u – 14.45u 

       Delta: 08.30u – 16.00u 

Het leek ons goed u, in deze extra Mhemouders, hierover alvast te informeren; vóórdat we dit 
‘algemeen’ doen op de POVO-avonden. 
 

DONDERDAG 3 OKTOBER                     VITA 

 
Komende donderdag hebben de brugklasleerlingen een ‘plusvak-programma’:  
- Sport+: Sportaccentdag in Ede  
- Explore+: excursie Deventer 

- Expressie+: “grimas” (van 10.00u tot 12.30u op school) 

  
De leerlingen uit de andere leerjaren hebben deze dag een aangepast rooster; 
een aantal van hun docenten is immers mee met de brugklas. 

  

Mhemouders, 1 oktober 2019 
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BETALINGEN                            VOOR ALLE OUDERS 

 
Voor het innen van de ouderbijdrage, de huur van het kluisje, de Delta-
bijdrage, de bijdrage voor de plusvakken en de kosten van diverse 
overige activiteiten maken we gebruik van ‘Schoolloket’.  
Binnenkort worden de bedragen hierin klaargezet. Als dit gebeurd is, 
ontvangt u hierover een aparte mail. Graag attenderen we u nu alvast op 
de uiterste betaaldatum die in deze mail genoemd wordt. 

 
 

 
 
 
 
 

VERKIEZINGEN DMR                          VOOR ALLE OUDERS 

 
De oudergeleding van de DMR is op volle sterkte, in de leerlinggeleding is 

nog één plaatsje vacant. 

Omdat er al een leerling uit 3 Delta in de DMR zit, wordt er gezocht naar 
een leerling uit Vita – uit klas 1 of 2 of uit klas 3M.  
Inmiddels hebben zich belangstellende leerlingen gemeld, zodat er 
binnenkort verkiezingen plaats kunnen vinden. 
 
 

 
 

THEMA-OUDERAVOND                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Gewoontegetrouw organiseert de ouderraad één of twee keer per jaar 
een thema-ouderavond. De eerstvolgende keer is dat op woensdag 27 
november.  
Over het thema van dit keer wordt nog stevig nagedacht ………  

 
Desondanks het welgemeende advies alvast in uw agenda een 

aantekening te maken. 

 

PERSONEEL                                        VOOR ALLE OUDERS 

Mevrouw Noordman (Engels) is helaas langere tijd uit de running. 
Ouders van leerlingen die les van haar hebben, hebben we reeds eerder 
hierover geïnformeerd. 

Gelukkig hebben we sinds gisteren een goede vervanger: mevrouw 
Nijdam. 
Omdat de eerste weken de meeste lessen intern zijn opgevangen, is de 
lesuitval beperkt gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 


