
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

18 sept 
18 sept 

21 + 22 sept 
26 sept 
Week van 5 okt 
5 okt 
7 okt 
Week van 12 okt 
Week van 12 okt 
19 t/m 23 okt 
26 okt 

Alle brugklassen 
Alle klassen  

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

Activiteit & barbecue 
Boschbadfeest 

Schoolfotograaf 
Dag van de Europese talen 
Afronding project 1 & 2 
Dag van de leraar 
Ontwikkelmiddag, les tot 13.00 uur 
Projectweek Vita 
Afrondingsweek Delta 
Herfstvakantie 
Start roosterperiode 2 

Vanaf 15.00 uur 
19.30-21.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Bij deze wens ik iedereen, met name ook de nieuwe 
leerlingen en ouders, een goed schooljaar toe. Een jaar waarin we nog steeds te maken hebben 

met coronamaatregelen. Ook een jaar waarin we bekijken welke achterstanden vorig schooljaar 
zijn ontstaan vanwege de schoolsluiting. We zullen elkaar (school, leerlingen, ouders) hard nodig 
hebben om weer goed aan het werk te zijn en veel te leren.  

 
De Mhemouders verschijnt ongeveer eens per maand. Middels deze email-nieuwsbrief informeren 
we u over hetgeen op Veluws College Mheenpark speelt. Mocht u naar aanleiding van de inhoud 
vragen hebben, nodig ik u van harte uit contact met school te zoeken. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Karin Poerstamper, directeur VC Mheenpark 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mhemouders, september 2020 
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TERUGBLIK START SCHOOLJAAR                                                            VOOR ALLE OUDERS 

 
De kop is er weer af. Het normale leven is weer begonnen. Hoewel 

normaal nog steeds niet normaal is in deze tijd natuurlijk. Maar in ieder 

geval is er weer ritme voor de leerlingen na de zomervakantie. We zijn 

blij dat we alle nieuwe brugklassers tegelijkertijd konden ontvangen. We 

kunnen terugkijken op geslaagde introductiedagen. De mentoren hebben 

ervoor gezorgd dat leerlingen elkaar beter hebben leren kennen. Wat 

mooi om te zien hoe snel nieuwe vriendschappen ontstaan! Ook zijn de 

leerlingen tijdens de introductiedagen wegwijs gemaakt als het gaat om ict, roosterzaken, 

schoolafspraken enz. De klap op de vuurpijl van de introductiedagen was toch wel de zeskamp in 

het park. Met je nieuwe klasgenoten over de stormbaan, een paardenrace, hoe gaaf!! En hoe mooi 

is het om te zien dat de derde klassen Sport+ en LO2 de nieuwe brugklassers begeleidden en we al 

wat sportleraren in de dop hebben gezien! 

Bij Delta hadden we voor het eerst een ICT dag voor de brugklassers. Onder begeleiding van de 

derde klassers werden brugklassers wegwijs gemaakt in de digitale systemen zoals It's Learning, 

Learnbeat, etc. Dit zorgde meteen voor een goede start in de lessen. We hoorden van zowel de 

eerste als van de derde klassers dat het goed werkte.  

De fietstocht voor alle drie de jaarlagen van Delta kon helaas niet doorgaan. Het slechte weer 

gooide roet in het eten. Zeker in deze Corona tijden leek het ons niet verantwoord om leerlingen 

en docenten te laten fietsen in de regen. Een alternatief programma bood uitkomst. Zo was er een 

improvisatie les, konden leerlingen een film kijken en/ of spelletjes spelen.  

 
JAARKALENDER                    VOOR ALLE OUDERS 

 
De nieuwe jaarkalender staat tot de herfstvakantie op onze website. Een 

week voor de vakantie wordt steeds de jaarkalender voor de periode erna 

op de website gezet. Informatie over de schoolvakanties treft u elders in 

deze nieuwsbrief. 

  

  

ORGANISATIEDAGEN EN ONTWIKKELMIDDAGEN                        VOOR ALLE OUDERS 

 
In dit schooljaar zijn zeven organisatiedagen opgenomen. Op die dagen is 

er geen les en werken docenten, schoolleiding en ondersteunende 

medewerkers aan andere zaken. De dagen zijn verspreid over het 

schooljaar en niet altijd rondom de vakanties gepland.  

Ook zijn er per periode ongeveer twee ontwikkelmiddagen voor docenten 

gepland. Op die dagen is er een verkort rooster en stoppen de lessen om 

13.00u. 
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021                                                           VOOR ALLE OUDERS 

 
Nog een keer in de herhaling het vakantierooster voor 2020–2021. 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

Paasmaandag 5 april 2021 

Meivakantie (incl. 
koningsdag) 

26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart (+ extra vrije 
dag) 

13 + 14 mei 2021 

Pinkstermaandag 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Let op: de meivakantie in het primair onderwijs valt niet altijd samen met de meivakantie in het 

voortgezet onderwijs. We adviseren u dit goed te controleren voordat u uw vakantie boekt. 

 

CORONAMAATREGELEN                                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
In een nieuwsbrief bij de start van het schooljaar informeerden we u al 

over de verschillende coronamaatregelen. We willen nogmaals de 

thuisblijfregels onder de aandacht brengen.  

Uw kind moet thuisblijven als hij/zij de volgende klachten heeft: 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid  
o Verhoging of koorts 
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Uw kind mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of als de coronatest een negatieve 

uitslag heeft.  

Ook moet uw kind thuisblijven als een gezinslid verhoging/koorts of benauwdheidsklachten heeft. 

Uw kind mag dan pas weer naar school als er een negatieve testuitslag is of alle gezinsleden 24 uur 

klachtenvrij zijn. 

Ook voor docenten gelden deze thuisblijfregels en dat heeft als consequentie dat er meer dan 

normaal lessen kunnen uitvallen of op een andere manier plaatsvinden. We doen ons uiterste best 

om de continuïteit van het onderwijsproces te borgen, maar vragen ook uw begrip dat niet alles 

altijd helemaal optimaal zal verlopen onder deze bijzondere omstandigheden. 

SCHOOLFOTOGRAAF                                                                                VOOR ALLE OUDERS 

 
Op maandag 21 en dinsdag 22 september komt onze schoolfotograaf op 

school voor het maken van een klassenfoto en een portretfoto van uw 

zoon/dochter.  

De verwachting is dat uw zoon/dochter in week 41 een kaart met de 

unieke inlogcode ontvangt waarmee u de foto's online kunt bestellen. 
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EERSTE ERVARINGEN MET LES OP AFSTAND                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Als docenten thuis moeten blijven vanwege lichte klachten, dan geven ze 

op afstand les. We hebben zes lokalen ingericht waarmee docenten 

digitaal vanuit huis de volledige klas op school les kunnen blijven geven.  

De eerste ervaringen zijn voorzichtig positief. De eerste paar keren waren 

er wat technische opstartproblemen. Voor de docenten was het de eerste 

paar keren ook experimenteren wat het beste werkt wat betreft hun 

lesindeling en aanpak. We houden de kwaliteit van de lessen uiteraard goed in de gaten.  

 
BOSCHBADFEEST                    VOOR ALLE OUDERS 

 

Voor iedereen, zo ook voor de leerlingen van het Mheenpark is er het 

afgelopen jaar veel geannuleerd. Wij vinden het als school erg belangrijk 

om voor al onze leerlingen een leuke activiteit te organiseren.  

Blij zijn wij dan ook dat wij op vrijdag 18 september een schoolfeest 

hebben kunnen regelen, rekening houdend met de RIVM-maatregelen. 

Geen feest binnen school, maar een feest in het openluchtzwembad Het 

Boschbad.  

 

Het Boschbadfeest is van 19:30 tot 21:30 uur en alleen voor leerlingen van het Veluws College 

Mheenpark. Vanzelfsprekend kan er gezwommen worden en kunnen ze van de glijbaan gaan, maar 

ook kunnen de leerlingen volleyballen, voetballen, springen op het kussen of gewoon lekker 

“chillen”. Er is een DJ voor leuke achtergrondmuziek.  Toegangskaartjes à €3,00 per stuk zijn te 

koop bij mevrouw van Eldik, kantoor 8D aan de Zilverschoon of bij de conciërge aan de 

Duizendschoon. 
 

BRUGKLASFEEST/-BARBECUE                                                  VOOR DE BRUGKLASOUDERS 

 

Onder andere omstandigheden zouden onze brugklasleerlingen in deze 

periode hun eerste schoolfeest hebben. Door de RIVM-maatregelen die op 

dit moment gelden is het niet mogelijk om een discofeest op school te 

organiseren. Daarom is er een alternatief bedacht en dit zal plaats vinden 

op vrijdag 18 september.  

Wij verwachten alle brugklasleerlingen die dag om 15:00 uur op het 

schoolplein aan de Duizendschoon. De lessen van de brugklasleerlingen 

Delta zullen tijdig stoppen. Tussen 15:00 en 16:00 uur worden er een aantal kleine activiteiten 

georganiseerd en is er ruimte om leuke bordspellen te spelen, uw zoon/dochter mag altijd een 

bordspel meenemen! Vanaf 16:00 uur gaan de barbecues aan en worden er hamburgers en 

worstjes gebakken. Uiteraard met wat te drinken erbij en wordt er bekend gemaakt welke klas de 

zeskamp heeft gewonnen! Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Wij hopen dat deze 

barbecue eventueel in combinatie met het Boschbadfeest voor hen een goed alternatief is. 
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JIJ TOETSEN                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Sinds vorig jaar maken wij gebruik van methode onafhankelijke toetsen 

van JIJ! Methode onafhankelijke toetsen gebruiken we om bij de 

kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde vast te stellen waar 

leerlingen staan in hun ontwikkeling.  Mochten er achterstanden zijn dan 

delen we de leerlingen in voor extra ondersteuning. 

 

In september nemen we deze toetsen af in de brugklassen, dit doen we 

tijdens de vaklessen. Aan het einde van het schooljaar doen we dat in klas 1 t/m 3. Omdat deze 

toetsen eind vorig jaar niet zijn afgenomen zullen dit jaar in september ook de leerlingen van 

leerjaar 2, 3 en mogelijk ook 4 de toetsen maken. 

 

We willen weten waar de leerlingen staan maar ook ontdekken of er vorig jaar in de Corona tijd 

achterstanden zijn opgelopen. Ook bij andere vakken zouden secties de komende tijd gebruik 

kunnen gaan maken van vormen van toetsing om achterstanden vast te stellen. 

De uitslagen van deze methode onafhankelijke toets kunnen aan het einde van het jaar ook 

meegenomen worden bij de overgangsvergadering. 

 

HULP GEVRAAGD & OUDERPARTICIPATIE                                             VOOR ALLE OUDERS 

 

Ouders maken op school heel veel mogelijk. Daarom vragen we elk jaar 

weer op welke wijze ouders ons willen helpen bij een aantal activiteiten of 

willen participeren in bijvoorbeeld de ouderraad. Binnenkort ontvangt u 

van ons het formulier waarop u kunt aangeven op welke wijze u ons kunt 

en wilt ondersteunen. We vinden het fijn als we ouders kunnen betrekken 

bij de school. 
 

Alvast hierop vooruitlopend zoeken wij nu al ouders die ons kunnen 

helpen bij het lesgeven op afstand. Aangezien de docent lesgeeft vanuit huis aan leerlingen bij ons 

op school in speciaal hiervoor ingerichte lokalen is het toezicht houden voor de docent niet altijd 

haalbaar. Wij zoeken ouders die tijdens deze lessen toezicht willen houden opdat er zo optimaal 

mogelijk les kan worden gegeven. Voor deze ondersteuning kunnen wij u een 

vrijwilligersvergoeding aanbieden. 
 

PERSONEEL                                                   VOOR ALLE OUDERS 

 
De heer Span gaat onze school verlaten. Zijn wiskundelessen worden 

vanaf volgende week gegeven door mevrouw Zwiers.  

 

 
 
 

 

 

OUDERRAAD                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Ook dit jaar komt de ouderraad weer een aantal keren samen. De eerste 

bijeenkomst is gepland op 21 september. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


