extra editie voor nieuwe brugklassers - Delta

Mhemouders, 8 juli 2020
AGENDA

DATUM
31 augustus
1 september
2
3
8
18

september
september
september
september

ACTIVITEIT
Start schooljaar, 10.15-11.30 uur
Kennismakingsprogramma brugklassers + zeskamp (9.15 14.30 uur)
ICT (laptop mee)en ervaringsdag (8.30 – 14.45 uur)
Kennismakingsprogramma vervolg (8.30-16.00 uur)
Informatieavond Delta brugklassen (leerlingen én ouders)
Brugklasfeest (onder voorbehoud)

DOOR DE DIRECTIE

Bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor de inschrijving van uw zoon/dochter en voor het
daarmee in ons gestelde vertrouwen. Ik wens u en uw kind een goede tijd op het Veluws College
Mheenpark toe.
Het Veluws College Mheenpark wil een stevige brug zijn tussen primair onderwijs en het
vervolgonderwijs. In een levensfase waarin veel gebeurt, willen we de leerlingen een fijne en
veilige plaats bieden, ze maximaal uitdagen en ze goed begeleiden in hun verdere groei in kennis
en vaardigheden.
Dit kunnen we niet alleen. Een goed contact met alle betrokkenen, met name leerlingen en ouders,
is een essentiële voorwaarde. Vandaar nu al een oproep, die ik de komende jaren nog vaker zal
herhalen: schroomt u niet contact met school te zoeken indien u dat wenselijk acht !
Uw eerste Mhemouders ………
De Mhemouders is het informatiebulletin voor ouders van leerlingen van het Veluws College
Mheenpark. De Mhemouders verschijnt normaliter digitaal, in ieder geval eens per maand, soms
vaker.
Nu dus een extra editie voor u, op papier, voor de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen, ter
gelegenheid van de kennismakingsmiddag. Met vooral veel praktische informatie over de eerste
schoolweken.
Ik wens u alvast een goede zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet, Ilja Terwel (adjunct-directeur Veluws College Mheenpark)

VOOR DE ZOMERVAKANTIE
Uw kind en u komen voor de zomervakantie nog op school voor het
eerste leerplangesprek. Iedere stamgroep heeft 2 mentoren. Eén van
deze twee mentoren is de persoonlijk mentor van uw kind. Deze neemt
contact met u op voor dit leerplangesprek rond 8 juli aanstaande.
Het formulier dat we bij dit leerplangesprek gebruiken treft u ter
voorbereiding bijgevoegd aan. Tijdens het leerplangesprek vullen we een
deel gezamenlijk in. De basisschool heeft voor de instructievakken al
aangegeven wat voor deze vakken de verstandige keuze is. U heeft dit formulier en de informatie
over de keuzevakken enige tijd geleden ook per mail ontvangen.
Voor het maken van een voorlopige keuze heeft u uiteraard wat meer informatie nodig:

SPAANS
¡Hola! Wil je een mooie taal leren, die over de hele wereld wordt
gesproken?
Als je Spaans spreekt, kun je met meer dan 500 miljoen mensen praten.
Dit is heel handig als je wil reizen door Spaanstalige landen (dat zijn er
wel 21) of als het je interessant lijkt om later te werken in een
internationale organisatie of in het toerisme. Tijdens de les Spaans leer je
de taal te spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder besteden we aandacht aan de cultuur van
de Spaanstalige landen.
¡Hasta pronto!

Wall of Winners
Engels is de wereldtaal wat internationale communicatie betreft. Van
Nederlanders wordt vaak gezegd dat ze goed Engels spreken; alle
buitenlanders kunnen immers met Engels in Nederland terecht, of het nu
gaat om vluchtelingen of toeristen of zakenlui. Toch is met name voor de
laatste groep van belang dat we Engels goed beheersen, we zijn een
handelsnatie en in veel beroepen hebben we Engels regelmatig nodig.
Nederlandse scholen en hun docenten Engels staan er borg voor dat
Engelse taallessen goed geborgd worden. Dat geldt natuurlijk ook voor Veluws College Mheenpark.
Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen in de derde klassen (MAVO, HAVO en Atheneum)
een Engels taalcertificaat halen, Anglia of Cambridge, op een zo hoog mogelijk niveau. Daarom
worden er extra lessen Engels gegeven, voor leerlingen die meer willen.

SPORT DELTA
Bij Sport Delta maak je kennis met nieuwe sporten, bijvoorbeeld
kickboksen, tumblingbaan springen en verschillende vormen van golf.
Ook leer je alle ‘ins and outs’ van het zekeren om veilig te kunnen
klimmen op onze eigen klimwand op school. Naast het zelf sporten ga je
ook met anderen sporten, toernooien organiseren en leer je zelfs
lesgeven aan andere kinderen. Bij Sport Delta kun je veel eigen
creativiteit kwijt en staat sportiviteit hoog in het vaandel!
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EXPRESSIE DELTA
Expressie is de vloer op, is doen, is kijken, is luisteren, is kritisch zijn
naar jezelf en de ander.
Expressie is bezig zijn op zowel kunstzinnig vlak als op sociaal vlak.
Tijdens de lessen komen thema’s als: samenwerken, zelfvertrouwen,
concentratie, feedback geven en omgaan met kritiek aan bod. Deze
vaardigheden leer je door bijv. te improviseren, een scène te maken, een
verhaal te vertellen, een rol te spelen of zelfs een toneelstuk te schrijven,
te regisseren en te tonen aan publiek.
Kortom heel veel aspecten die jou in het dagelijks leven; privé als op school heel plezier kunnen
geven.

INFORMATIEKUNDE
Binnen informatiekunde zijn er twee gebieden te onderscheiden waarin
de leerling zich kan verdiepen; de grafische richting en de technische
richting.
Bij de grafische richting kan de leerling zich verdiepen in grafische
programma’s als Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro,
Sketch up, Flash of Blender. Dit zijn programma’s waarmee animaties,
films, architectonische bouwsels en websites kunnen worden gemaakt.
De tegenhanger is de technische kant en daarmee kan het programmeren van websites, games en
codes worden geleerd. Programma’s als Scratch, Smallbasic, Gamemaker, HTML5/CSS3 en code
academy zullen daarvoor worden ingezet. De leerling maakt een keuze waar hij/zij meer vanaf zou
willen weten en kan eigenhandig onder begeleiding van de docent zijn eigen leerroute
samenstellen.

FOTOGRAFIE
Tijdens de module fotografie leer je om op verschillende manieren naar
de wereld om je heen te kijken. Je ontdekt onder andere hoe je kunt
spelen met kleur, licht, schaduw, perspectief, afstand en dichtbij, en de
compositie. Verder ontdekken we hoe we emoties kunnen verbeelden en
welke emoties beelden oproepen. We gaan daarbij ook kijken naar het
werk van fotografen uit de kunstwereld. Deze module wordt alleen in de
brugklas gegeven.
Kortom, een module waarin het gaat om het ontdekken van je fotografische kijk op de wereld en
om het ontdekken van de verschillende manieren waarop je kunt kijken naar de wereld!

TECHNIEK
Per periode wordt er gewerkt aan een thema. In de lessen wordt de
kennis van het thema opgebouwd door het aanbieden van theorie,
practica en praktische vaardigheden. De leerlingen worden vervolgens
uitgedaagd op een inventieve en creatieve manier, de opgedane kennis
te verwerken in een eindproduct.
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De 4 thema’s die bij techniek aan de orde komen zijn:
1. Materialen en bewerkingen,
2. Communicatie,
3. Energie en elektriciteit,
4. Overbrengingen
Bij ieder thema wordt er een link gelegd met de maatschappij. Ouders worden voor het geven van
een gastles bij één van de bovengenoemde thema’s uitgenodigd.

ONDERNEMERSCHAP
Mensen zijn ondernemende wezens. Het zit in ons bloed. Ondernemen
begint met een idee en het lef om daar iets mee te doen. Het vak
ondernemerschap in de brugklas van Delta gaat precies daarover: aan de
slag met goede ideeën, welke dat dan ook zijn! Hoe we te werk gaan en
wat de uitkomst zal zijn, is iedere keer weer een verrassing. Belangrijk
om mee te nemen naar de les: bruisende energie, doorzettingsvermogen
en samenwerking.
Naast deze keuzevakken en keuzemodules zijn er eenmalige activiteiten. Deze vinden meestal op
woensdagmiddag plaats en worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.

DE EERSTE SCHOOLDAGEN
Op maandag 31 augustus is het dan zover en worden de
brugklasleerlingen om 10.15 uur op school in het gebouw aan de
Zilverschoon verwacht. Ze worden opgevangen door de mentoren en
starten met activiteiten in de klas. Zij volgen met hun mentor een
kennismakingsprogramma, met als doel de school, de mentor en elkaar
snel beter te leren kennen.
De leerlingen nemen deze ochtend hun etui en (plan)agenda mee. Rond 11.30 uur wordt de
schooldag door de mentor afgesloten.
Dinsdag 1 september gaan we verder met het kennismakingsprogramma. We starten om 9.15
uur. Vanzelfsprekend heeft de mentor hierbij volop gelegenheid alle mogelijke vragen van de
leerlingen te beantwoorden. Na de lunchpauze houden we een zeskamp met allerlei sportieve
groepsactiviteiten in het Mheenpark (bij slecht weer in de Mheenhal). Daarna sluit de mentor in de
klas om 14.30 uur af.
De leerlingen nemen deze dag in ieder geval eten/drinken, laptop, (plan)agenda en etui mee
en hebben sportieve kleding aan.
Woensdag 2 september krijgt het kennismakingsprogramma een vervolg. We starten om 8.30
en eindigen rond 14.45 uur. De leerlingen nemen deze dag in ieder geval eten/drinken, laptop,
(plan)agenda en etui mee. Vandaag staat de laptop en de verschillende programma’s en
inlogcodes centraal. De leerlingen uit de hogere leerjaren helpen de brugklasleerlingen hierbij.
Donderdag 3 september leren de leerlingen elkaar en leerlingen uit klas 2 en 3 nog beter
kennen. Er staat een sportieve activiteit gepland, waarvoor de leerlingen hun fiets nodig hebben.
Afhankelijk van het weer kan een regenjas of een petje een verstandig idee zijn. Voor de
verwerking van deze dagactiviteit hebben de leerlingen hun laptop nodig. Ze kunnen deze tijdens
de sportieve activiteit in hun kluisje bewaren. De leerlingen starten om 8.30 uur en eindigen om
16.00 uur.
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Vrijdag 4 september is de eerste echte lesdag. De leerlingen starten om 8.30 uur en eindigen om
16.00 uur.

DE EERSTE WEKEN
Ook de eerste weken besteedt de mentor nog veel tijd in zijn/haar les
aan het beter leren kennen van elkaar en de school.
In de eerste schoolweek ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond
op dinsdag 8 september. We informeren u dan over algemene zaken
van onze school en u maakt kennis met de andere ouders van de
stamgroep.

Op vrijdag 18 september is er een feestavond alleen voor brugklassers. Een unieke gebeurtenis,
waarbij we alle brugklassers verwachten. Op deze avond wordt ook bekend gemaakt, welke klas
de sportieve zeskamp heeft gewonnen.

DE ORGANISATIE OP VELUWS COLLEGE MHEENPARK
Naast de directeur zijn er 2 adjunct-directeuren en 4 docent-teamleiders.
Directeur a.i.
Adjunct-directeur (Vita)
Adjunct-directeur (Delta)
Teamleider (Delta)
Teamleider (Mavo/Havo 1 en Mavo 2)
Teamleider (Mavo 3 en 4)
Teamleider (Havo/Atheneum)

Mevrouw. K. Poerstamper
De heer J. van Lith
Mevrouw I. Terwel
Mevrouw J. van Elzelingen
De heer N. Kamstra
Mevrouw E. van Putten
De heer A. Iepema

Voor leerlingen en ouders is de mentor altijd de eerst aangewezen persoon om contact mee te
zoeken. Daarna kan eventueel contact worden gezocht met de teamleider

HET AANTAL LEERLINGEN, DE KLASSEN EN MENTOREN
De school telt volgend jaar rond de 780 leerlingen. De ongeveer 235
brugklassers zijn over 8 brugklassen verdeeld:
Klas
1MH1
1MH2
1MH3
1MH4
1HA1
1HA2
1D1
1D2
1D3

Mentor(en)
Mevrouw J. van Drunen & mevrouw R. Schrijver
Mevrouw S. Eilander
Mevrouw J. Kershof
De heer N. van der Heide
De heer C. Timmer
De heer C. de Meijer
Mevrouw K. Haarman & mevrouw J. Vas
Mevrouw L. Metz & de heer G. Beltman
Mevrouw A. Owens & de heer S. Hurenkamp

(er zijn dus vier brugklassen mavo/havo, twee brugklassen havo/atheneum en drie brugklassen
Delta)
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LESSEN IN DE BRUGKLAS
De leerlingen zijn bijna iedere dag van 8.30 uur tot 16.00 uur op school
aanwezig. Op dinsdag zijn de leerlingen om 15.00 uur vrij. Zij wennen
dan al om een deel van het (leer)werk thuis te doen. Er zijn twee pauzes,
van 10.30 – 11.00 uur en van 13.00 – 13.30 uur. Het individuele rooster
is afhankelijk van de keuzevakken en keuzemodules.

De laatste week voor iedere vakantie is een afrondingsweek. Leerlingen die hun leerdoelen voor die
periode hebben afgerond, zijn deze week eerder vrij.

LAPTOP
Zoals u wellicht uit onze voorlichting begrepen hebt, is het verplicht voor
onze Delta-leerlingen om over een eigen laptop te beschikken, omdat er
veel van digitale schoolboeken en opdrachten gebruik gemaakt wordt.
Heeft u al een laptop of wilt u een laptop aanschaffen? Houdt u dan
rekening met de volgende eisen:

•
•
•

De accu van de laptop moet voldoende capaciteit hebben zodat de leerling er minimaal 6-8
uur mee kan werken.
Ons draadloze netwerk ondersteunt alle gangbare Wi-Fi standaarden.
De laptop moet beschikken over een Office pakket. Deze is voor de leerlingen gratis te
downloaden via hun Office 365 account die ze van school ontvangen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar ontvangen leerlingen hierover meer informatie.

Houdt u daarnaast rekening met het volgende:
Een kleinere, lichte laptop (13,3”) is makkelijker te vervoeren. De laptop zal regelmatig vervoerd
worden tussen school en huis. Daarom is het verstandig een laptop te kiezen met een stevige
behuizing. Kies liever voor een laptop met een SSD-schijf dan één met een hybride-schijf.

SCHOOLBENODIGDHEDEN

Boeken, werkschriften en digitaal lesmateriaal worden door school
verstrekt.

Een aantal zaken schaft u zelf aan:

•
•
•
•
•

een stevige boekentas of rugtas, eventueel aangevuld met een sleeve om de laptop te
beschermen;
Een agenda waarin gepland kan worden, waaraan de leerling in de werktijd of
dinsdagmiddag thuis werkt;
oortjes voor de laptop om geluidsbestanden te kunnen beluisteren;
een USB stick en/of SD-kaart om bestanden op te slaan of een back-up van de laptop te
maken;
enkele A-4 schriften en enkele kleine schriften;
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•
•
•
•

goed gevuld etui: pen, potlood, gum, schaar, lijm, een paar kleurpotloden/stiften;
voor wiskunde: enkele A4 schriften met 1 cm ruitjes papier, een passer, geodriehoek en
een rekenmachine (bij voorkeur een Casio FX-82-EX; in ieder geval met “sin, cos en tan”);
De school verstrekt 4-rings map: 10 tabbladen voor in deze map
voor lichamelijke opvoeding: sportkleding en gymschoenen (voor de gymschoenen die
binnen gebruikt worden, mogen de zolen niet afgeven). In periode 1 en 5 worden de
gymlessen buiten gegeven, leerlingen mogen dan uiteraard warme sportkleding dragen.

VAKANTIEREGELING 2020 - 2021
Steeds vaker worden vakanties zeer tijdig gepland. In verband daarmee
geven we u alvast een overzicht van de vakanties. Op grond van de
wettelijke regelingen is buiten deze perioden zeer beperkt en alleen met
toestemming van de directie verlof mogelijk.

Astervakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Tulpvakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

19 oktober – 23 oktober
21 december – 1 januari
22 februari – 26 februari
2 april
5 april
26 april – 7 mei
13 en 14 mei
24 mei
19 juli – 27 augustus

FINANCIËLE ZAKEN
Informatie over de ouderbijdrage, de bijdrage voor de plusvakken en de
extra kosten van de excursies treft u aan in de digitale schoolgids. Deze
zal bij de start van het schooljaar op internet geplaatst worden. Bij de
start van het schooljaar ontvangt u een overzicht van alle kosten. U kunt
ervoor kiezen of u deze ineens of in termijnen wilt betalen.
In de schoolgids staat ook informatie over de Tegemoetkoming
Studiekosten en Stichting Leergeld.
Alle leerlingen van het Veluws College krijgen een kluisje toegewezen waarin ze hun waardevolle
spullen, gymkleding en schoolboeken kunnen bewaren. Daarmee zijn hun eigendommen veilig
opgeborgen en is het gewicht van de boekentas gereduceerd.
De kluisjes worden de leerlingen beschikbaar gesteld tegen een huurprijs van € 4,75 per leerjaar
en een eenmalige waarborgsom van € 5,=. Dit wordt, samen met de andere schoolkosten, in
Schoolloket voor u klaargezet. De sleutel wordt uitgereikt tijdens de eerste schooldagen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van een kluisje, kunt u dat per e-mail aan de conciërge van
het gebouw aan de Zilverschoon, mevr. H. Keijl, kenbaar maken. Haar e-mailadres is:
h.keijl@veluwscollege.nl
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Voorwaarden en verplichtingen voor de huur van een kluisje
De huurder verplicht zich tot de volgende punten:
* het kluisje zal voortdurend zijn afgesloten;
* het kluisje zal alleen worden gebruikt om er buitenkleding, gymkleding, schoolmateriaal of een
(bromfiets)helm in te bewaren;
* het kluisje zal alleen door de leerling-huurder worden gebruikt en niet aan een ander worden
aangeboden;
* beschadigingen, aangebracht of veroorzaakt door nalatigheid van de leerling-huurder, of
wangebruik door de leerling-huurder zijn voor rekening van de leerling-huurder;
* de sleutel mag niet worden gekopieerd;
* bij verlies van de sleutel dient dit direct bij de conciërge gemeld te worden. De school zal zo
spoedig mogelijk zorgen voor een nieuw slot en de leerling tegen betaling van € 5,- van een
nieuwe sleutel voorzien;
* bij beëindiging van de huurtermijn zal de sleutel binnen één week worden ingeleverd;
* de kluishuur (en eventueel de waarborgsom) te voldoen met de toegezonden factuur van de
financiële administratie of contant te betalen op verzoek van de vestiging.
Rechten en plichten van de school:
* na een drietal (schriftelijke) waarschuwingen aan de leerling te hebben gegeven in verband met
het niet nakomen van de regels, heeft de school het recht de verhuur met onmiddellijke ingang op
te zeggen. De school is daarbij niet verplicht een gedeelte van de huursom te restitueren;
* de directie van de school heeft het recht in verband met veiligheidsaspecten de kluisjes te
openen en te controleren, ook in afwezigheid van de leerling-huurder;
* op verzoek van de politie is de school gerechtigd een kluisje te openen om de politie in de
gelegenheid te stellen de inhoud van het kluisje te controleren;
* de school zal bij geconstateerde gebreken aan het kluisje, nadat deze door de leerling-huurder
zijn gemeld, er zorg voor dragen dat deze zo spoedig worden verholpen;
* bij voortijdig verlaten van de school vindt gedeeltelijke restitutie plaats;
* de waarborgsom voor het kluisje van € 5,- wordt bij beëindiging van de huurtermijn
terugbetaald, indien de sleutel wordt ingeleverd en er geen vordering meer is op de leerling. De
teruggave geschiedt zonder rentevergoeding.
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