Mhemouders, oktober 2020
AGENDA

Week van 5 okt
Week van 12 okt
Week van 12 okt
19 t/m 23 okt
26 okt
27 okt

1D & 2D
Vita
Delta
Alle klassen
Alle klassen
3D

29 okt
3 + 5 nov
3 nov
4 nov
5 nov`
6 nov

Vita
Alle klassen

Week van 9 nov
10 nov
11 nov
18 nov
25 nov

1D
Alle klassen
Groep 8
Groep 8
Groep 8

Groep 8
Vita 1 t/m 4

Afronding project 1 & 2
Projectweek Vita
Afrondingsweek Delta
Herfstvakantie
Start roosterperiode 2
Keuzevakken definitief voor periode 3 t/m 5 +
inleveren voorlopige profielkeuze
Inhaalmoment LO2
Gesprekjesmiddag en -avond mentoren
Ouderresponsgroep Vita
Doe middag groep 8 leerlingen
Ouderresponsgroep Delta
Voor 15.00 uur jokers inleveren voor
herkansing over periode 1
Leerplangesprekken 1D
Ontwikkelmiddag, les tot 13.00 uur
Doe middag groep 8 leerlingen
Doe middag groep 8 leerlingen
Doe middag groep 8 leerlingen

DOOR DE DIRECTIE

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
We zijn nu enkele weken onderweg in het schooljaar en we zijn blij dat we weer alle leerlingen in
school hebben. Het zal u niet ontgaan zijn dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland
zich zorgelijk ontwikkelt. Gelukkig hebben we op Mheenpark nog niet te maken gehad met
coronabesmettingen. Toch moeten wij als school aandacht hebben voor de maatregelen. We willen
immers dat we leerlingen kunnen blijven ontvangen. Door ons samen verstandig te gedragen,
kunnen we ervoor zorgen dat de school open blijft.
Tegelijkertijd zetten we ons in om zoveel mogelijk het gewone onderwijsproces te laten doorgaan
met ook de leuke activiteiten. Zo kijken we terug op een fantastisch feest in het Boschbad en
kijken we vooruit naar de dag van de duurzaamheid en een goed gevulde projectweek voor VITA.
Delta-leerlingen kunnen volgende week hun werk voor de eerste periode afronden en als dat
meevalt dan zijn zij wellicht soms eerder thuis.
Nog één week en dan is het herfstvakantie. We hopen dat iedereen gezond en wel kan genieten
van een week welverdiende rust.
Met vriendelijke groet,
Karin Poerstamper, directeur VC Mheenpark

CORONAMAATREGELEN

VOOR ALLE OUDERS

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is op sommige plaatsen in school
verplicht. Hierover hebben wij u geïnformeerd middels een aparte brief.
Wanneer wel/ niet naar school?
Bij koorts, benauwdheid, hoesten, keelpijn, niezen en andere
verkoudheidsklachten mag uw kind niet naar school komen. Dit is in
eerdere brieven al aangegeven. Als bijlage bij deze brief treft u een beslisboom die gepubliceerd is
door de VO-raad. Als u twijfelt of uw kind wel of niet moet thuisblijven, dan is de beslisboom een
handig hulpmiddel om het antwoord te vinden.
Ziek melden/ absent melden
Als uw kind niet naar school mag komen in verband met verkoudheidsklachten, dan verzoeken we
u om dit bij het absent melden specifiek aan te geven. Indien u een medewerker spreekt geef dan
aan dat uw kind vanwege coronagerelateerde klachten thuis moet blijven. Als u het
antwoordapparaat krijgt, dan kunt u dat ook daar aangeven. Wij melden uw kind dan niet ziek,
maar registreren dat op een andere manier, zodat docenten ook weten dat uw kind thuis aan het
werk gaat. Ook in de coronaperiode geldt de leerplicht, dus is het handig om absentie op de juiste
manier te registreren.
Ziekte en absentie vanwege klachten moet ’s ochtends vóór 08.30uur telefonisch worden gemeld:
(055) 366 56 33. Een verzoek tot verlof moet ruim van tevoren worden ingediend bij het InfopuntLeerlingen. U kunt hiervoor mailen naar infopuntmp@veluwscollege.nl
Leerlingen die thuis moeten blijven
Als uw kind thuis moet blijven, omdat hij/zij klachten heeft, maar niet echt ziek is, dan verwachten
we dat hij/zij gewoon aan het werk gaat voor school.
Uw kind volgt dan het normale rooster voor die dag. Het rooster is te vinden in SOM.
Vervolgens kijkt uw kind aan het begin van elk lesuur in It’s Learning bij de vakken voor die dag.
De docenten hebben allemaal in het vak ‘mededelingen’ aangegeven wat er van de leerling wordt
verwacht. Dat kan verschillend zijn per vak. Soms vraagt een docent om in te bellen via Microsoft
Teams, soms krijgt de leerling opdrachten in It’s Learning en soms hoeft uw kind niets te doen
(bijvoorbeeld bij het vak LO).
Als niet duidelijk is wat uw kind moet doen voor een bepaald vak, dan kan uw kind de chatfunctie
van It’s Learning gebruiken om contact te zoeken met de docent. Docenten houden de chatfunctie
in de gaten als zij leerlingen hebben die vanuit huis werken.
Excursies
Alle buitenlandse reizen en binnenlandse meerdaagse excursies gaan niet door dit schooljaar. Voor
binnenlandse dagexcursies geldt dat per excursie wordt gekeken of het verantwoord is om die te
laten doorgaan. Dit is afhankelijk van plaats en activiteit. We volgen de RIVM-richtlijnen om
hierover een besluit te nemen.
Lesuitval
Helaas zijn ook docenten soms verkouden en moeten ook zij thuisblijven en worden getest. Hoewel
onderwijsgevend personeel voorrang heeft bij testen, kunnen we niet voorkomen dat er meer
lessen uitvallen dan in een normale situatie. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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CIJFERS IN SOMTODAY

VOOR ALLE OUDERS

De afdeling ICT heeft de cijferkolommen in SomToday weer open gezet.
Dit wil zeggen dat alle eventueel behaalde cijfers weer zichtbaar zijn voor
zowel u als ouders alsmede voor onze leerlingen.

VOORLICHTING PO-VO

VOOR ALLE OUDERS
Op 6 oktober is er voor leerlingen uit groep 8 een po-vo-voorlichting
geweest. Vanwege de coronamaatregelen was deze voorlichting digitaal.
Mevrouw Joustra en meneer Bello presenteerden de school en werden
ondersteund door mevrouw Som en meneer Jansen. We kijken ernaar uit
om leerlingen uit groep 8 te ontmoeten op de DOE-middagen in
november.

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 4, 11 en 18 november hebben de leerlingen uit groep 8 een
mogelijkheid om te kiezen uit: Sport+, Expressie, Explore, Delta en HA
Vaardigheden. Dit laatste is nog in ontwikkeling. De laatste woensdag, 25 november, organiseren
wij de brugspiekmiddag. Hier volgen de groep 8 leerlingen minilessen.
Vanaf woensdag 7 oktober kunnen basisschoolleerlingen zich inschrijven via onze website. 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. Mogelijk heeft dit roosterconsequenties en is
uw kind die dagen iets vroeger thuis.

BOSCHBADFEEST

VOOR ALLE OUDERS
Het Boschbadfeest is druk bezocht. Leerlingen konden zwemmen en tal
van andere activiteiten ondernemen. De sfeer was goed en we hebben
van veel leerlingen positieve verhalen gehoord.
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THEMA-OUDERAVOND

VOOR ALLE OUDERS
Normaliter wordt door de ouderraad in november een thema-ouderavond
georganiseerd. Vanwege de corona-maatregelen is dat nu niet mogelijk.
We hopen dat de situatie in april anders is, zodat we dan wel een avond
kunnen organiseren.

INNING OUDERBIJDRAGE

VOOR ALLE OUDERS

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

OUDERRAAD

VOOR ALLE OUDERS
Op 21 september jongstleden is de ouderraad voor het eerst bij elkaar
gekomen dit jaar. De avond is vooral besteed aan kennismaken met
elkaar. Er stond nog geen verdiepend thema op de agenda. De ouderraad
is op zoek naar nieuwe leden, vooral brugklasouders worden uitgenodigd
zich aan te melden. U kunt zich aanmelden via:
ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl.
De volgende bijeenkomsten staan gepland op 9 november, 11 januari,

15 maart en 7 juni.

AFRONDINGSWEEK DELTA

VOOR DELTA OUDERS

De laatste week voor de herfstvakantie is de afrondingsweek bij Delta.
Dit betekent dat leerlingen eventueel terug moeten komen om werk af te
maken wat ze in de periode ervoor niet af hebben gekregen.
De vakdocenten geven in Som per vak aan hoe de leerlingen er voor
staan en de mentoren koppelen dit terug aan de leerlingen. Daarna
kunnen zij zich via SOM inschrijven. Dit betekent dus voor sommige
leerlingen die week kortere dagen (tot 13.00 uur) en voor andere leerlingen dat ze nog wat langer
op school zijn. Ook voor Sport+ en LO2 kunnen leerlingen zaken inhalen die door bijvoorbeeld
ziekte niet zijn gelukt.
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PROJECTWEEK VITA

VOOR VITA OUDERS
In de week voor de herfstvakantie (12 t/m 16 oktober) is het voor alle
Vita klassen projectweek. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de
activiteiten per jaarlaag. Het is technisch niet mogelijk om de exacte
tijden in SOM weer te geven. Een duidelijk weekrooster vindt u hierbij als
bijlage en deze wordt ook in school opgehangen.

Brugklassen: de week is gevuld met diverse activiteiten zoals het
project Globaland, workshops bij Gigant, sportactiviteiten en een
cabaretvoorstelling rond het thema “pesten”. Alle ouders hebben op 6 oktober een brief ontvangen
met de benodigde informatie.
2 mavo: Juul en Julia, een meerdaags loopbaan-oriënterend project in de Julianatoren waarbij
leerlingen het park onderzoeken vanuit een van de drie mavo-profielen. Betreffende
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hebben hierover inmiddels bericht gekregen.
2 havo/vwo: Discover Apeldoorn, een meerdaags project dat zich richt op de vraag hoe we de
omgeving van Apeldoorn kunnen verbeteren. Leerlingen werken hier deze week aan op school.
Klas 3: Project VN, leerlingen werken van maandag t/m donderdag aan dit project. Dat doen ze
deels op school en deels thuis. Daarvoor is gekozen om de ruimte op school te ontlasten i.v.m.
corona. Het project is daarop aangepast. Informatie hierover ontvangen de leerlingen van hun
mentor en in It's Learning. Leerlingen die moeite hebben thuis hun opdrachten te vervullen, kan
worden gevraagd op school te blijven om dat alsnog te doen. Op vrijdag hebben alle leerlingen een
LOB-dag. 3 mavo combineert dat met de methode-onafhankelijke rekentoets en - taaltoets. Deze
hoeven niet te worden voorbereid. 3 havo combineert dat met de methode-onafhankelijke
rekentoets. Deze hoeft niet te worden voorbereid.
Klas 4: Op maandag en dinsdag heeft klas 4 de startdagen van het profielwerkstuk. Onder leiding
van de mentor of een geschikte vervanger, krijgen leerlingen hierover informatie en maken ze een
actieve start. Woensdag t/m vrijdag zijn zelfstudiedagen. Leerlingen maken met hun mentoren een
plan om eventuele achterstanden weg te werken en/of zaken die ze moeilijk vinden door te
werken. Ook is het voor sommigen mogelijk te werken aan verdiepingsstof op havoniveau. Op
woensdag en donderdag is er voor de nask1-leerlingen een inhaal-tweedaagse onder leiding van
dhr. Iepema. Twee van de drie onderdelen van het PTA dat i.v.m. corona is blijven liggen, wordt
die dagen afgerond. Leerlingen die de zelfstudiedagen niet nodig hebben, worden uitgedaagd een
ervaringsdag voor zichzelf te regelen. Daarvoor is toestemming nodig van de mentor. Leerlingen
zonder wiskunde in hun examenprofiel maken op vrijdag de voor hen verplichte rekentoets.

PERSONEEL

VOOR ALLE OUDERS
Wij feliciteren de heer Idzerda met de geboorte van Lexie. Voor zover als
mogelijk worden de lessen overgenomen door andere LO-docenten.
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NXTLVL ROC AVENTUS

VOOR OUDERS 3e en 4e JAARS LEERLINGEN

Dit jaar staat alles op zijn kop, zo ook de voorlichtingen en open dagen
op het vervolgonderwijs. Om leerlingen zo goed mogelijk van dienst te
zijn, gaat NXTLVL dit jaar in een online jasje door. Dat wil zeggen dat
leerlingen met een code kunnen inloggen op webinars, speeddates met
studenten, voorlichtingen en gesprekken met docenten. Zo kunnen ze
hun vragen stellen, krijgen ze veelal door video een eerste beeld van de
opleidingen die er te kiezen zijn en ontdekken ze de verschillen tussen
opleidingen op diverse onderwijsniveaus.
Leerlingen krijgen de week na de herfstvakantie via hun mentor of decaan de codes en het NXTLVL
magazine. NXTLVL start begin november en is niet zoals voorgaande jaren geconcentreerd op 3
dagen, maar loopt de hele maand november door. In de mentorlessen is er aandacht voor de
verwerking van alle indrukken, het reflecteren op keuzes en het delen van ervaringen.

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

VOOR ALLE OUDERS

Vorig schooljaar heeft onze school zonnepanelen gekregen. Dat is een
mooie stap naar het verduurzamen van de school. Om mensen bewust te
maken van duurzaamheid is er op 9 oktober een dag van de
duurzaamheid.

Met de leerlingen van het Erasmusproject ‘How to become a green
entrepreneur’ gaan we komende week posters ophangen in de school.
We gaan proberen om met leerlingen en docenten zoveel mogelijk duurzaam bezig te zijn op
vrijdag 9 oktober. We denken dan aan:
•
Lampen uitdoen als je niet in het lokaal bent.
•
Computerscherm/digiboard uitdoen als het lokaal leeg is.
•
De kraan niet onnodig laten stromen.
•
Geen voorverpakt eten meenemen.
•
Een broodtrommel gebruiken i.p.v. plastic zakjes.
•
Je koffiekopje vaker dan één keer gebruiken.
•
Minder vlees eten of
•
Zelf iets bedenken om duurzamer bezig te zijn, thuis of op school.
•
Wilt u weten wat uw voetafdruk is doe de test op https://voetafdruktest.wwf.nl/
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