
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

20 sept 
23 sept 

26 sept 
27 sept 
30 sept - 4 okt 
 

1 okt 
1 okt 

3 okt 
5 okt 
6 t/m 11 okt 
7 t/m 12 okt 
7 + 8 okt 
 
8 okt 

14 t/m 18 okt 
14 t/m 18 okt 
 
14 t/m 18 okt 
21 t/m 25 okt 
28 okt 
 

 
 

V+D, 1e klas 
Allen 

 
 
1D 
 

1D t/m 3D 
 

1V sp+ 
Allen 
 
1D + 2D 
Groep 8 leerling 
& ouders  
1D t/m 3D 

1V  t/m 4V 
1D t/m 3D 
 
3D 
Allen 
Allen 

Brugklasfeest  
Ouderraad (startoverleg) 

Activiteiten ihkv dag van de Europese talen 
Gesprekken leerlingen ivm BOP onderzoek 
Inleveren formulier keuzevakken en 
modules voor periode 2 & 3 

Lessen stoppen om 14.00 uur 
Uitreiking Anglia/Cambridge certificates  

Sportaccentsportdag 1V sport+ in Ede 
Dag van de leraar 
MAD project, 4 leerlingen bezoeken Letland 
Afronding project 1 Delta 
Voorlichtingsavond, van groep 8 naar de 
brugklas op Sprengeloo/Edison/Cortenbosch 
Lessen stoppen om 14.00 uur 

Projectweek Vita 
Afrondingsweek Delta, les tot 13.00 uur 
(tenzij er nog iets moet worden afgerond) 
Keuzevakken definitief voor periode 3 t/m 5 
Herfstvakantie 
Start roosterperiode 2 

19.30-22.00 uur 
19.30-21.30 uur 

 
 
 
 

 
19.30-21.00 uur 

 
 
 
 
18.15-20.45 uur 
 
 

 

    

DOOR DE DIRECTIE 

 

Een nieuw schooljaar. Bij deze wens ik iedereen, met name ook de nieuwe leerlingen en ouders, 

een goed schooljaar toe. Een jaar waarin hard gewerkt en veel geleerd wordt. Ook een jaar waarin 

we het fijn hebben, ons gekend en veilig voelen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we 

(school, leerlingen en ouders) elkaar voor nodig. Ik hoop dat we in die zin er echt voor elkaar 

zullen zijn. 

De Mhemouders verschijnt ongeveer eens per maand. Middels deze email-nieuwsbrief proberen we 

u te informeren over hetgeen er op het Veluws College Mheenpark speelt. Mocht u naar aanleiding 

van de inhoud ervan vragen hebben, nodig ik u van harte uit contact met de school te zoeken. 

 
Met vriendelijke groet,  René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark) 
 
 

 

 

 

Mhemouders, september 2019 
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DEELNAME ONDERZOEK                                   VOOR ALLE OUDERS KLAS 1 T/M 3 

 
Begin deze week hebben we u uitgenodigd deel te nemen aan een 

marktonderzoek uitgevoerd door “BOP onderzoek en communicatie”. 

Graag herinneren we u hieraan. Uw medewerking is voor ons zeer 

waardevol!  

Mogen we op u rekenen? De vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden 

ingevuld. 

 
START SCHOOLJAAR                                                                                VOOR ALLE OUDERS 

 
We zijn, zoals gebruikelijk, het schooljaar begonnen met een 
gezamenlijke aftrap in de aula. De teamleiders hadden in hun verhaal ook 
wat fake-news verstopt – aansluitend bij het huidige thema van het vak 

wereldburgerschap. Hebben ze er thuis over verteld?  
 
De dagen erna was er volop tijd ingeruimd om de nieuwe klas en de 
nieuwe mentor (en de nieuwe school) te leren kennen.  

 
Inmiddels geven we alweer twee weken normaal les. Hoewel? Er zijn nog steeds wat 
roosterproblemen op te lossen en ook de ondersteunings- en inloopuren op de dinsdag vragen nog 
best wat gewenning.  
 
 
JAARKALENDER                                                                                        VOOR ALLE OUDERS  

 
Op onze website vindt u altijd de meest actuele agenda en het overzicht 

van vakanties en vrije dagen. 

 

In de Mhemouders geven we twee maanden vooruit de eerstvolgende 

activiteiten aan. 

 

 

REKENACHTERSTANDEN EN REKENPROBLEMEN                  VOOR ALLE BRUGKLASOUDERS 

 
Hoewel de overheid besloten heeft te stoppen met de centrale rekentoets 
in het voortgezet onderwijs blijven wij, met name de sectie wiskunde, er 
ons voor inspannen alle leerlingen op het gewenste minimale niveau te 
krijgen.  
 
Leerlingen met rekenachterstanden of rekenproblemen zoals dyscalculie, 
vaak reeds aangegeven door de basisschool, worden vanaf het begin van 

het schooljaar extra in de gaten gehouden door de mentor, de remedial 
teacher rekenen en de ondersteuningscoördinator. Zij krijgen extra hulp in het ondersteuningsuur. 
 

Bij leerlingen met een dyscalculieverklaring wordt met de remedial teacher gekeken welke hulp er 
geboden moet worden en welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden. De remedial teacher 
bewaakt ook de voortgang. Wilt u meer weten of hebt u vragen, dan mag u altijd contact opnemen 
met de ondersteunings-coördinator, mevrouw Voets: a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mheenpark.veluwscollege.nl/agenda/
https://mheenpark.veluwscollege.nl/schoolgids/algemeen/vakanties/
mailto:a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl
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SCREENING DYSLEXIE KLAS 1                                             VOOR ALLE BRUGKLASOUDERS 

 
Sinds twee jaar vindt er geen screening op dyslexie meer plaats bij alle 
leerlingen. We beperken ons tot een selecte groep leerlingen op basis van  
gegevens van de basisschool en/of vermoedens van ouders. Hoe ziet de 
vernieuwde screening er uit?  
 

Inventarisatie  
1) We filteren op opvallend lage testscores op de basisschool voor 
technisch lezen, tempolezen en spelling. Dit zijn de zogenaamde 

risicoleerlingen.  
2) We verzamelen alle vermoedens van dyslexie, doorgegeven door de basisschool en/of door 
ouders. Ouders worden verzocht dit expliciet te melden vóór 27 september aan S. van Die 
(s.vandie@veluwseonderwijsgroep.nl).   

 
Toetsing  

Alle leerlingen uit bovengenoemde inventarisatie worden op de oude manier getoetst: zij maken 
een dictee en een stilleestempotoets. De leerlingen worden hiervoor apart uitgenodigd en ouders 
krijgen hierover een mail.  Leerlingen die uitvallen bij deze toetsen worden individueel verder 
getest op school. Ook hierover worden uiteraard betreffende ouders ingelicht.  

 
Na de herfstvakantie neemt mevrouw Stoffer de werkzaamheden over van mevrouw van Die. Zij is 
bereikbaar op mailadres m.stoffer@veluwseonderwijsgroep.nl  
 
STUDIEKRING                                                                                         ALLEEN VOOR VITA 

 
Het Veluws College Mheenpark huisvest al ruim 10 jaar een vestiging van 
de Studiekring. Voor leerlingen van Mheenpark betekent dit dat ze direct 
na hun laatste les in het eigen gebouw op huiswerkbegeleiding kunnen of 
extra ondersteuning kunnen krijgen. Overigens zijn ook leerlingen die 

niet op het Mheenpark zitten van harte welkom.  
 
Vestigingsmanager Jasha en haar docententeam staan 5 dagen per week 

klaar om leerlingen die het kunnen gebruiken net dat extra steuntje in de 
rug te geven. Tijdens huiswerkbegeleiding zit je in kleine groepjes. Je wordt geholpen met het 
maken van een goede en overzichtelijke planning, je leert hoe je moet leren en je kunt overhoord 
worden. Binnen 3 uurtjes is jouw huiswerk grotendeels af zodat je thuis alle tijd hebt om écht 

leuke dingen te gaan doen. Naast huiswerkbegeleiding biedt Studiekring ook 1-op-1 bijles, 
brugklastraining, examentraining en studiecoaching. Meer informatie vindt u op 
www.studiekring.nl. 
 
Workshopavond brugklasouders 
Studiekring Apeldoorn verzorgt speciaal voor de ouders van nieuwe brugklassers een workshop. 
Tijdens de workshop kunnen ouders hun eerste ervaringen met elkaar delen en worden tools en 

tips aangereikt hoe de kinderen thuis goed begeleid kunnen worden.  
 
Er zijn verschillende workshoprondes: we gaan in op het leren plannen van leerstof, we geven 
advies hoe je je puber kunt motiveren aan de slag te gaan en hoe je verschillende vakken kunt 
overhoren. Ook geven we praktische tips over diverse methodes van leren, zoals de 
mosseltechniek, mindmappen en het gebruik van flashcards.  

 
De workshop vindt plaats op woensdag 13 november in het bijgebouw van het Gymnasium 
(Kastanjelaan 17 te Apeldoorn). Vanaf 19:30 uur staat koffie en thee klaar. Aanmelden voor de 
workshop kan door een mailtje te sturen naar jashafarkas@studiekring.nl. 
 
Meer informatie? 
Vestigingsmanager Jasha Farkas kan alles vertellen over Studiekring. Stuur een mailtje naar 

jashafarkas@studiekring.nl. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij de klantenservice: 
085-0498200 of op de website: www.studiekring.nl 

 

 

 

 

mailto:s.vandie@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:m.stoffer@veluwseonderwijsgroep.nl
http://www.studiekring.nl/
mailto:jashafarkas@studiekring.nl
mailto:jashafarkas@studiekring.nl
http://www.studiekring.nl/
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TACTUS VERSLAVINGSZORG                                                                VOOR ALLE OUDERS                                                                      

 
Namens Tactus verslavingszorg brengen we graag twee zaken onder uw 
aandacht: 
De oudercursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder’ - een cursus voor 

ouders en opvoeders met kinderen tussen de 12 en 23 jaar die 
problematisch alcohol drinken of te veel drugs gebruiken, overmatig 
gamen of gokken. Aanmelden en meer info  
 
Informatie over lachgas, speciaal voor ouders  

 
 

VERPLICHTE AVONDEN                                                                  VOOR ALLE OUDERS 

 
Jaarlijks zijn er een aantal presentatie-avonden waar leerlingen verplicht 

aanwezig dienen te zijn, omdat onderdelen van het curriculum hier 
worden afgerond. In verband met het plannen van privé-afspraken is   

het goed hier weet van te hebben. Voor de volledigheid hebben we hier 
ook 2 sport+-activiteiten in het weekend opgenomen.  
 

 

11 november 2019 NXTLVL avond ROC 3M 

17 november 2019 ATB 11-bergen tocht Klas 2 sport+ (leerlingen die niet 

deelnemen aan de 8 van Apeldoorn)  

28 november 2019 4 Havo voorlichting op WB 3H/3D/4M(H) 

9 januari 2020 4 VWO voorlichting op WB 3A/3D 

13 januari 2020 Beroepengesprekken Klas 3 

2 februari 2019 8 van Apeldoorn Klas 1 en 2 sport+, klas 4 LO2 

20 februari 2020 Presentatie profielwerkstuk 4M(H) 

20 mei 2020 Examengala 4M(H) 

3 juni 2020 Presentatie avond Explore  Klas 3 explore+   

11 juni 2020 (ovb) X-night Klas 1 expressie+  

23 juni 2020 Presentatie eind/profielwerkstuk 3D 

7 juli 2020 Diploma uitreiking 4M(H) 

15 juli 2020 Afsluiting Delta 3D 

 
 

SCHOOLFOTO’S                                                                                      VOOR ALLE OUDERS 

 
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft Backx Positief Schoolfotografie 

schoolfoto’s gemaakt van uw zoon of dochter.  Uw zoon/dochter 
ontvangt zeer binnenkort een kaart met daarop de gemaakte schoolfoto’s 
en het fotonummer met de unieke inlogcode. 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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tactus.nl/teksten/item/bekijk/id/425
https://www.trimbos.nl/docs/9112145e-90af-474a-b25b-83c86330b186.pdf
http://www.backxpositief.nl/
mailto:info@backxpositief.nl


 

 
5 

 

 
 

VERKEERSVEILIGHEID                                                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Mede namens de wijkagent en de buurtbewoners graag uw aandacht voor 

het volgende: 

 Wilt u bij brengen/halen van uw kind niet stoppen vóór de school? 
 Wilt u onder schooltijd niet parkeren vóór de school?  
 Wilt u ’s avonds niet aan weerszijden van de straat of op de stoep 

parkeren?                                   
 Op de Duizendschoon geldt een parkeerverbod. 
 

Bij avondactiviteiten is er vaak nog volop parkeerruimte rond de Theresiakerk en bij de Mheenhal.  

 
Bovenstaande geldt nadrukkelijk ook op dagen met slecht weer ! Wilt u ook dan NIET voor de 
school uw kind uit- en in laten stappen? Het geeft een enorme verkeerschaos en het leidt tot 
gevaarlijke situaties voor leerlingen die wel op de fiets komen. Bij de Mheenhal en bij de kerk is 
volop ruimte voor ‘kiss and ride’. 
 

Alvast veel dank voor uw medewerking ! 
 
 
OUDERPARTICIPATIE                                                                            VOOR ALLE OUDERS 

 
Op de kennismakingsouderavonden aan het begin van het schooljaar kon 
u aangeven voor welke vormen van ouderparticipatie we u in 
voorkomende gevallen zouden mogen benaderen. Er is veel hulp 
aangeboden. Dank daarvoor ! 
 

Zoals aangegeven gaan we deze inventarisatie in de loop van het jaar 
gebruiken door ouders die zich hebben opgegeven in voorkomende 
gevallen als eerste te benaderen en te vragen of hun meehelpen ook 

daadwerkelijk in de agenda past.  
 

DIGITAAL GEDRAG                                                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Door het jaar heen besteden we in en buiten de les regelmatig aandacht 
aan onderwerpen als digitaal pesten en mediawijsheid. Toch gaat het 
soms mis. 

 
De laatste dagen bereiken ons berichten dat leerling(en) met een 

anoniem nummer naar andere leerlingen bellen – (goedbedoelde) grapjes 

krijgen dan soms een zeer vervelend vervolg. Misschien goed te weten 

dat bij overlast van anonieme bellers afhankelijk van de provider er 

mogelijkheden zijn de beller te achterhalen en dus verder te handelen: anonieme-beller-

achterhalen. 

Frequenter zien we dat er op bijvoorbeeld Facebook ongewenste berichten worden gepost of in 

what’s app app-groepen worden aangemaakt met ‘foute’ intenties. Binnen onze mogelijkheden 

ondernemen we actie. Als er strafbare feiten worden gepleegd doen we altijd aangifte.  

 

 

 

 

 

 

 

https://onlysim.nl/tips/anonieme-beller-achterhalen
https://onlysim.nl/tips/anonieme-beller-achterhalen
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ALLERLEI                                                                                                VOOR ALLE OUDERS 

 
Graag wijzen we op de regeling communicatie met gescheiden ouders 
in de schoolgids. 
 
Op Mheenpark gebeurt veel, heel erg veel. Te veel om via de 

Mhemouders te delen. Bovendien is deze berichtgeving veelal gedateerd. 
Nieuwsgierig? Volg ons op facebook en/of instagram ! U doet ons 
vervolgens een groot plezier door berichten te liken en te delen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://mheenpark.veluwscollege.nl/schoolgids/algemeen/communicatie-gescheiden-ouders/

