
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

    
 7 sept 
 
 8 sept 
 
 9 sept 
13 sept 
14 sept 
14 sept 
14 sept 
14 sept 
Week van 4 okt 
 6 okt 
 8 okt 
18 t/m 22 okt 
 

Brugklassen 
Delta 
Brugklassen 
Vita 
4M 
Vita 2M en 3M 
Alle klassen 
Delta lj 2 
Vita H/A lj 2 + 3 
Delta lj 3 
Delta 
Brugklassen  
Vita 
Alle klassen 
 

Kennismakingsouderavond  
 
Kennismakingsouderavond 
 
kennismakingsouderavond 
kennismakingsouderavond 
schoolorganisatie dag  leerlingen vrij 
digitale ouderavond  
kennismakingsouderavond 
kennismakingsouderavond 
Afrondingproject Delta 
Brugklasfeest 
Ontwikkelmiddag, les tot 13.00 uur 
Herfstvakantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkort rooster 

    

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 helaas nog steeds te maken 
hebben met coronamaatregelen. Ook een jaar waarin we bekijken welke achterstanden vorig 
schooljaar zijn ontstaan. 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 2021 
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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. Mondkapjes 
dragen en afstand houden tot volwassenen is nog steeds de praktijk. We 
kijken vol verwachting uit naar de persconferentie van 14 september en 
hopen dat er dan verder kan worden versoepeld. 

We kijken terug op een geslaagde start van het schooljaar. 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.  

Naast alle serieuze zaken was er ook ruimte voor plezier en spel. Dinsdag was er een vossenjacht 
waarbij groepjes leerlingen op zoek moesten naar medewerkers die zich hadden vermomd als 
bijvoorbeeld zwerver, racefietser en zelfs als banaan! Eenmaal gevonden moesten leerlingen een 
korte opdracht doen om een letter te verdienen. Met al die letters moest vervolgens gepuzzeld 
worden tot er een woord ontstond.  

Woensdag was er voor de brugklassers een zeskamp in het Mheenpark. 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! 

De leerlingen uit de andere klassen had een aantal andere activiteiten. Er werd gebowld, er was 
een escaperoom. Kortom veel gelegenheid om elkaar te leren kennen en te leren samenwerken. 

  

 
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 2021-2022                                                           VOOR ALLE OUDERS 

 
Het vakantierooster voor 2021–2022 ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 
2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie (incl. 
koningsdag) 

25 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart (+ extra vrije 
dag) 

26 en 27 mei 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

 

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. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF                                                                                VOOR ALLE OUDERS                                        
 

Op maandag 6 en dinsdag 7 september is onze schoolfotograaf op school 
geweest voor het maken van een klassenfoto en een portretfoto van uw 
zoon/dochter.  

De verwachting is dat uw zoon/ dochter uiterlijk eind september een 
kaart met de unieke inlogcode ontvangt waarmee u de foto's online kunt 
bestellen. 

 

UITSTEL BRUGKLASFEEST                                                                                 OUDERS BRUGKLASSEN
 

 
 Meestal plannen we half september een brugklasfeest met een disco. 
Omdat mondkapjes nu nog verplicht zijn is besloten om het brugklasfeest 
te verplaatsen naar vrijdag 8 oktober.  Mocht er dan nog steeds een 
mondkapjesplicht gelden, dan gaan we opnieuw kijken naar een andere 
datum. 
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VOORAANKONDINGING “SCHERM DE BAAS 2.0 “                                  VOOR ALLE OUDERS 
 

Op dinsdag 26 oktober verzorgt Tactus een interactieve online avond 
over gamen, social media en opvoeden in samenwerking met Helder 
Theater. Aanmelden en informatie: Houd www.tactus.nl/agenda in de 
gaten voor meer informatie. 
 
 
 

 
 
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. 
 
We willen weten waar de leerlingen staan maar ook ontdekken of er vorig jaar vanwege de 
coronamaatregelen 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. 
 
 

 
PERSONEEL                                                                                              VOOR ALLE OUDERS 

 
Mevrouw Baars heeft onze school verlaten. De lessen Nederlands worden 
voor een groot deel door mevrouw Bouwmeester overgenomen per 1 
oktober. 
 
En we hebben een aantal nieuwe docenten.  
De heren Denenkamp (Duits), Wubbels (Aardijkskunde en M&M) en 
Barelds (LO) en de dames Van Aalten (Wiskunde en Nederlands), 

Schuring (Wiskunde), Van Dijk (Engels) en Buitenhuis (administratie) komen ons team versterken. 
We wensen hen veel succes! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tactus.nl/agenda
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BABYNIEUWS VOOR ALLE OUDERS VOOR ALLE OUDERS 

                                                              

In de zomervakantie is docent geschiedenis en mens en maatschappij de 
heer Hurenkamp vader geworden van een dochter: Sara. 

 
 
 
 

 
 
OUDERRAAD                                                                                            VOOR ALLE OUDERS 

 
Ook dit jaar komt de ouderraad weer een aantal keren samen. De eerste 
bijeenkomst is gepland in september. De ouderraad is op zoek naar 
nieuwe leden. Vooral brugklasouders worden uitgenodigd zich aan te 
melden. U kunt zich aanmelden via: 
ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl. 

 

 

mailto:ouderraadmheenpark@veluwscollege.nl
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