
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Datum Voor Wie Wat  
13 dec 
Week van 13 
dec 
14 dec 
 
17 dec 
Vanaf 17 dec 
Vanaf 17 dec 
t/m 23 dec 
23 dec 
24 dec 
27 dec t/m 7 
jan 
 

Leerjaar 1, Vita + Delta 
Klassen 3HA en 4M 
 
Leerjaar 3Delta 
 
Leerjaren 1 en 3, Vita 
Leerjaren 1 en 2, Delta 
Leerjaren 1 t/m 4 Vita + 
Leerjaar 3 Delta 
Leerjaar 2, Vita + Delta 
Alle klassen 
Alle klassen 
 

Voorstelling “Klappen voor Bart” 
Inleveren voorlopige profielkeuze 
 
Inleveren definitieve stroomkeuze en voorlopige 
profielkeuze 
Basketbaltoernooi 
Afrondingsweek 
Start toetsweek 1 (aantal dagen kan per opleiding 
verschillen) 
Basketbaltoernooi 
Kerstviering 
Kerstvakantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE                                                                                  VOOR ALLE OUDERS 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Sinterklaas staat voor de deur, we merken dat we in de donkere dagen zitten als we 's morgens 
vertrekken naar school. Bij velen hangt de Kerstverlichting al buiten en na het weekend zal de 
kerstsfeer ook verder de school binnenkomen, de adventskransen hangen in ieder geval al in beide 
aula's. We maken ons op voor de Kerst met een heerlijke vakantie maar niet voordat de leerlingen 
hebben laten zien wat ze allemaal geleerd hebben in de afgelopen periode. 

Helaas moeten wij de Mhemouders starten met de mededeling dat mevrouw Poerstamper, de 
directeur van onze school, ziek thuis zit. Haar taken worden voorlopig zo goed mogelijk 
overgenomen door beide adjunct-directeuren. Wij hopen op een spoedig herstel. 

 

 

 

 

 

 

Mhemouders, december 2021 
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COMMUNICATIE OVER CORONA                                                VOOR ALLE OUDERS

 

Gelukkig mag het onderwijs open blijven ondanks de vele besmettingen 
onder jonge kinderen. Wel met de consequentie dat we allemaal weer 
mondkapjes dragen als we door het gebouw lopen. Afgelopen maandag 
hadden nagenoeg alle leerlingen een mondkapje bij zich, een enkeling 
heeft een reminder nodig om het mondkapje ook daadwerkelijk op te 
zetten. We merken nu dat kinderen hun mondkapje weer vaker 
vergeten. Wilt u ons helpen?  

In de loop van de dag is het voor kinderen veel lastiger om eraan te denken. Vaak moeten we dan 
even helpen herinneren dat het mondkapje niet onder de kin gedragen wordt maar over de neus. 
Laten we hopen dat de besmettingen snel dalen en de scholen gewoon open mogen blijven. 
 
Lesuitval 
U zult als ouder vast en zeker merken dat wij ook erg veel last hebben van lesuitval vanwege 
Corona. Collega's moeten zich vaak laten testen, bij een aantal is er een besmetting vastgesteld, 
soms moeten collega's in quarantaine omdat ze nauw contact zijn of een heeft kind een besmetting 
opgelopen. We doen zo goed mogelijk ons best om alles op te vangen, maar dat lukt niet altijd. Wij 
rekenen op uw begrip in deze lastige tijd. 
 
 
 
PAARSE VRIJDAG                                                                                   VOOR ALLE OUDERS  

                                 
Paarse Vrijdag is voor de meeste Mheenparkers een bekend begrip. De 
dag dat op veel scholen nog meer dan anders aandacht besteed wordt 
aan "mogen zijn wie je bent", "een veilige school zijn voor iedereen": 
door de kleur paars te dragen laat je zien dat je oké bent met alle 
genders en seksuele oriëntaties. Aan alle leerlingen bij deze daarom de 
oproep 10 december iets paars te dragen.  
 

 
 
 
TOETSWEEK                                                     VOOR VITA OUDERS + DETLA KLAS 3 

                                     
Vanaf vrijdag 17 december tot en met donderdag 23 december is er een 
toetsweek voor alle Vita leerlingen en voor 3 Delta leerlingen. Wij wensen 
de leerlingen natuurlijk erg veel succes in de voorbereiding op de 
toetsweek. Om daarbij te helpen is er vanaf maandag 6 december een 
"rust periode” tot aan de toetsweek. In die periode mogen er geen 
toetsen gegeven worden waar leerlingen een cijfer voor krijgen (Vita) 
tenzij het om een vaardigheid gaat waar niet voor geleerd hoeft te 

worden. Een toets luistervaardigheid voor een moderne vreemde taal mag dus wel omdat daar 
geen leerwerk aan vooraf gaat. Uiteraard geldt dit niet voor een enkele leerling die een afspraak 
gemaakt heeft om een eerdere toets te herkansen. 
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TERUGBLIK OP LEERPLANGESPREKKEN                                 VOOR ALLE OUDERS 

We kijken als docententeam met groot plezier terug op de leerplangesprekken van de afgelopen 
periode. Voor Delta leerlingen en mentoren was dit niet nieuw, behalve voor de brugklassers 
uiteraard. Voor Vita was het wel nieuw. Leerplangesprekken vormen ook een belangrijke sleutel 
voor het Vernieuwde Mheenpark waar leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Het 
was mooi om te zien hoe leerlingen het gesprek hebben voorbereid en hun plannen vertelden aan 
ouders en mentor. We hebben menig trotse leerling en ook ouder het gebouw zien verlaten na het 
gesprek. 

 
 
KERSTGALA en KERSTVIERING                          VOOR ALLE OUDERS 

 
 
Iedereen zal begrijpen dat het op dit moment niet mogelijk is om een 
Kerstgala te organiseren voor de leerlingen. Hoewel we nog niet zeker 
weten of Nederland op 23 december nog steeds een avond-lockdown 
heeft, vinden we dat het gala sowieso niet door kan gaan. 
Ook de Kerstviering op de vrijdag 24 december zal klein en eenvoudig 
worden. Elke klas zal samen met de mentor in een lokaal aandacht 
besteden aan de Kerst. We zullen de leerlingen binnenkort informeren 
over het programma. 

 
 
 
DOEMIDDAGEN                                                                             VOOR ALLE OUDERS 

 
Ruim 600 leerlingen hebben ons bezocht in de maand november bij de 
DOE –middagen. Op de laatste middag, de brugspiekmiddag, zelfs 220. 
Het is voor leerlingen uit groep 8 een fantastische manier om kennis te 
maken met de verschillende VO scholen, zeker omdat het op dit moment 
weer onzeker is of Open Dagen dit jaar wel doorgang kunnen vinden. 
 
 
 

 
 
 
VOORSTELLING ‘KLAPPEN VOOR BART’                                            VOOR OUDERS KLAS 1 

 
Op maandag 13 december krijgen alle brugklassers een voorstelling te 
zien over pesten, met de naam “Klappen voor Bart”. De leerlingen worden 
vooraf aan deze voorstelling voorbereid tijdens een les. Na de les volgt 
een verwerkingsles. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te 
hebben. Kijkt u voor meer informatie over de voorstelling (inclusief 
filmpje) eens op www.klappenvoorbart.nl 
De voorstelling en de les kan voor een leerling best confronterend zijn. 
Gaat u daarom vooral met uw kind in gesprek voor en/of na de 

voorstelling. Op school zal hierover dus ook gesproken worden voor en na de voorstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.klappenvoorbart.nl/
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TERUGBLIK OUDERCAFÉ VERNIEUWD MHEENPARK                            VOOR ALLE OUDERS 

 
Op maandag 8 november was er een oudercafé waar wij in gesprek 
wilden met ouders over het Vernieuwde Mheenpark. Er waren zo'n 50 
ouders aanwezig, voornamelijk ouders van brugklasleerlingen. De avond 
startte met vragen van verontruste ouders en dan met name over de 
samensmelting van de Delta en Vita leerlingen in schooljaar 23/24, tegen 
die tijd zitten de leerlingen in klas 3. Vanwege de vragen hebben we het 
programma omgegooid en zijn we aan iedere tafel in gesprek gegaan om 
uit te leggen waarom wij denken dat het verantwoord is om die stap te 

zetten. Wij zien dat Delta en Vita steeds meer op elkaar gaan lijken naarmate leerlingen verder in 
hun opleidingstraject komen. De verschillen in klas 3 zijn veel minder groot dan in de brugklas,  
omdat leerlingen dan nog specifieker naar niveau ingedeeld zijn en zij dezelfde leerdoelen na klas 2 
behaald hebben. 
Wij denken dat we goed antwoord hebben kunnen geven op vragen van ouders. Wij merkten dat 
de meeste ouders met een gerust gevoel en begrip voor onze keuze naar huis zijn gegaan. 
Voor ons is duidelijk geworden dat het onze opdracht is u als ouder met uw kinderen goed mee te 
nemen in het traject naar leerjaar 3. 
 
 
 
SOVA en ZBT                                                        VOOR OUDERS KLAS 1 EN 2 

 
Ouderavond sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen bevorderende training 
Op maandag 17 januari 19.00 organiseren mevrouw Van Drunen en mevrouw Som een online 
ouderavond voor alle geïnteresseerde ouders van leerlingen in klas 1 en 2 over de sociale 
vaardigheidstraining (SOVA) en de zelfvertrouwen bevorderende training (ZBT) die wij op school 
aanbieden. Hieronder een korte uitleg van deze trainingen. 
 
Sociale vaardigheidstraining 
In de SoVa-training willen we leerlingen helpen met hun Sociale Vaardigheden. Hierbij hebben we 
oog voor de knokkers en de wegkruipers. Zij kunnen goed van elkaar leren. De onderwerpen die 
onder andere aan bod komen zijn: luisteren naar elkaar, complimenten geven en ontvangen, een  
 
gesprekje aanknopen, hoe die je dat. We kijken bij deze training goed wat de leerlingen die 
meedoen nodig hebben. Ieder onderwerp wordt in de training eerst in een klein groepje geoefend, 
om dit vervolgens buiten de training te oefenen met gerichte opdrachten. 
 
Zelfvertrouwen bevorderende training, voor leerlingen die last hebben van faalangst 
Faalangst is presteren onder je niveau omdat  de druk om goed te presteren je denkvermogen 
blokkeert. Het wordt van kwaad tot erger: ‘Ik kan het niet’ → ‘Zie je wel. Er ontstaan frustratie → 
‘Waarom zou ik nog mijn best doen?’ 
Er zijn verschillende vormen van faalangst  

1. Cognitieve faalangst (twijfels over je kunnen)  
2. Sociale faalangst (moeite met vragen stellen of presenteren)  
3. Motorische faalangst ( denk aan hoge druk bij sportwedstrijden  of plankenkoorts)  
4. Verborgen faalangst ( resultaten nog wel goed, maar spanning extreem hoog vaak 

in de voorbereidingen, vorm van perfectionisme) 
  
Waarom een zelfvertrouwen bevorderende training? 
Omdat juist op school je van alles moet, maar in de eerste plaats goed presteren. Mooie cijfers 
halen, zorgen dat je overgaat en je een diploma haalt. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het leren 
omgaan met je emoties, zeker wanneer ze een negatief effect hebben op je resultaten, helpt je uit 
een vicieuze cirkel te stappen. Het is een cursus waar je leert te geloven in wat je werkelijk kunt. 
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PROFIEL KEUZE                                               VOOR OUDERS KLAS 3 en 4 

 
Nog twee weken en dan is het zover, de voorlopige profielkeuze! 
Leerlingen leveren deze weken bij de decaan de profielkeuze in, met als 
deadline 14 december. Die controleren de decanen voor de kerstvakantie. 
Heeft de leerling een geldig pakket? Blijft eventueel gewenste doorstroom 
naar havo en vwo mogelijk met de gekozen vakken en heeft een leerling 
genoeg vakken aangestreept? Voor Delta gaan de leerlingen dan na de 
kerst in stromen uiteen, hun stroom past bij de vakken die zij meenemen 
naar het examenjaar. Voor Vita blijft de lessentabel na de kerst gelijk, 

maar vanaf periode 4 zullen ook de leerlingen van 3Havo in stromen uiteen gaan.  
Het inleveren doen we dit jaar digitaal. De mavo-leerlingen van zowel Vita als Delta krijgen een 
opdracht in Apprentice, zodat ze al hun LOB-spullen bij elkaar hebben. Wilt u letten op de 
handtekening bij het inleveren? Voor de havo- en vwo-leerlingen geldt dat u via Forms een 
vragenlijst krijgt waarin u de profielkeuze kenbaar kunt maken met uw zoon of dochter.  
 In de periode december tot maart kunnen leerlingen nog in gesprek over hun profiel- en 
studiekeuze. Ook kunnen dan wijzingen worden gedaan in het voorlopige pakket. Eind maart 
worden de pakketten definitief. Havo en Vwo-leerlingen maken dat pakket definitief in Zermelo, 
waar ze ook een uitdraai krijgen van hun pakket. Voor Mavo gold de afgelopen jaar steeds het 
principe 'wie zwijgt stemt toe'. Leerlingen die niet uitdrukkelijk een verzoek tot wijziging doen, 
houden hun voorlopige vakkenpakket. Dat krijgen ze tijdig uitgereikt ter controle.  
 Na het definitief worden van het vakkenpakket, kunnen wijzigingen niet meer automatisch 
gehonoreerd worden. Dan geldt er dat wijzigingen moeten passen in het rooster en de wijziging 
klassengrootte niet mag verstoren. Wel kan het zo zijn dat schoolresultaten ervoor zorgen dat de 
leerling een negatief advies krijgt van docenten om examen te doen in een vak. Dan volgt er een 
adviesgesprek om tot een ander geldig pakket te komen. Mocht u de informatie rondom de 
profielkeuze nog eens terug willen kijken dan kunt u terecht op It's Learning. In de map decanaat 
staat de informatie van de ouderavond opgenomen. Uiteraard kunt u vragen ook stellen aan de 
decanen. 
i.debok@veluwseonderwijsgroep.nl voor havo en vwo, w.kers@veluwseonderwijsgroep.nl voor 
mavo. 
 
 
 
PERSONEEL                                                  VOOR ALLE OUDERS 

 
Mevrouw Stoffer, onze remedial teacher, keert langzaam weer terug van 
zwangersschapsverlof. Ze werkt de komende weken nog samen met 
mevrouw Van Die. Na de kerstvakantie is ze weer volledig aan de slag. 
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