
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Datum Voor Wie Wat  
Wk van 14 feb 
15 feb 
18 feb 
Wk van 21 feb 
 
Wk van 21 feb 
Wk van 21 feb 
22 feb 
28 feb t/m 4 
mrt 
14 mrt 
15 mrt 

Vita 1 t/m 3 = 3Delta 
 
4M 
Delta alle klassen 
 
Vita alle klassen 
4M 
Vita 1 t/m 3 + 3Delta 
 
 
 
Alle klassen 

Voorbereidingen herkansingen in inloopuur 
Ouderresponsgroep 
Extra moment/inhaal herkansingen  
Verkort rooster tot 12.30 uur (evt langer ivm 
afrondingsweek) 
Verkort lesrooster van 50 minuten tot 12.20 uur 
Afronding Profielwerkstuk 
Herkansingen periode 2 13.00 uur 
Krokusvakantie 
 
Open Dag 
Ontwikkelmiddag, verkort lesrooster tot 13.00 
uur 

 
 
 
 
 
 

    

DOOR HET MT                                                                                  VOOR ALLE OUDERS 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

U heeft vorige week al een mail van ons ontvangen over de bezettingsgraad van onze school en 
weet dat er veel collega's positief getest zijn. Dat kan met de landelijke besmettingscijfers 
nauwelijks een verrassing zijn en zorgt helaas voor minder continuïteit dan wij wensen. Wat doet 
het ons daarom goed dat ouders per mail hun steun aan ons team betuigen en complimenten 
geven over onze inspanning en communicatie. Dus ouders, dank u wel! Het besef dat we samen 
verantwoordelijk zijn voor het aan het werk houden van onze leerlingen wordt hiermee door u 
onderstreept. 

Onze inspanning gaat deze dagen naar het zo goed mogelijk gaande houden van het onderwijs en 
ondanks de versoepelingen zijn er voor school nog niet veel zaken in de dagelijkse praktijk 
veranderd. Deze nieuwsbrief is daarom kort en bondig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhemouders, februari 2022 
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VAKANTIEROOSTER 2022-2023                                                VOOR ALLE OUDERS

 

We beginnen deze nieuwsbrief met een aankondiging van de vakanties 
voor komend schooljaar. Dat lijkt nu nog ver weg en nodigt ons 
tegelijkertijd uit om alvast te mogen uitkijken naar mooie onbezorgde 
tijden! We weten uit ervaring dat veel ouders blij zijn met het schema, 
zodat u uw vakantie vroegtijdig kunnen plannen. 
 
 

 
Vakantie Datum 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasmaandag 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 
 
 
ONLINE INFORMATIEAVOND                                                                VOOR ALLE OUDERS  

                                 
Donderdag 3 februari ontvingen we online meer dan 300 
belangstellenden voor de online informatieavond over Mheenpark. Het 
was een mooi moment om te mogen vertellen over onze plannen voor de 
brugklas komend jaar. De nieuwe voorlichtingsfilm konden we met trots 
tonen en u kunt deze op YouTube vinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=SuvoSBHznDQ 
 

 
 
 
OPEN DAG                                                                          VOOR ALLE OUDERS 

                                     
De Open Dag staat gepland op maandag 14 maart aanstaande. Volgens 
de laatste berichten ontvangen wij deze dag alleen leerlingen van groep 8 
voor een rondleiding. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuvoSBHznDQ
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JEUGDGEZONDHEIDSONDERZOEKEN                             VOOR OUDERS KLAS 3 

Ouders en leerlingen van klas 3 hebben een brief ontvangen met uitleg over de 
jeugdgezondheidsonderzoeken die worden afgenomen door de verpleegkundige en artsen van het 
Centrum voor Jeugd en gezin. In afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin zullen de 
onderzoeken gepland worden op onderstaande momenten. 

Dinsdag 8 februari:       09.00-10.30 – 3D2 
Donderdag 10 februari: 12.30-14.00 – 3A1 
Maandag 14 februari:    10.10-12.00 – 3M1 
Donderdag 17 februari: 10.00-12.00 – 3D3 
Maandag 21 februari:    08.30-10.00 – 3H2 

De klassen 3M2, 3H1 en 3D2 kunnen niet gepland worden in deze periode. Zij zullen aan de beurt 
komen aan het begin van periode 4, na de voorjaarsvakantie. 

Hebt u vragen over het onderzoek naar aanleiding van de brief, of willen u en uw kind bezwaar 
willen maken tegen het onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar 
gezondheidsonderzoek@cjgapeldoorn.nl 

 

EXTRA MOMENT VOOR INHAALTOETSEN EN HERKANSINGEN                VOOR OUDERS 4M 

 
Op 18 februari a.s. organiseren we een extra moment voor leerlingen uit 4M om toetsen in te halen 
en herkansingen te doen. Dit omdat er veel leerlingen tijdens de toetsweek en/of tijdens de 
herkansingen afwezig zijn geweest in verband met ziekte of quarantaine. Leerlingen kunnen vanaf 
13:25 maximaal twee toetsen inhalen en/of herkansen. De mentoren inventariseren de komende 
week wie daaraan mee wil doen en met welke toets. Mocht uw zoon of dochter daarna nog werk in 
te halen hebben, dan raden wij u aan contact op te nemen met de mentor. Die maakt met de 
leerlingen die het betreft als dat nodig is een inhaalplan.   

 
 
OUDERRESPONSGROEP                                                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Op 15 februari aanstaande vindt de bijeenkomst voor de 
ouderresponsgroep online plaats. Als u zich hiervoor opgegeven hebt, 
ontvangt u de uitnodiging per mail.  
 
 
 
 
 

 
 
 
PERSONEEL                                                                    VOOR ALLE OUDERS 

 
Mevrouw van Putten (docent-teamleider 3e en 4e klas MAVO en Delta) 
gaat een nieuwe uitdaging tegemoet. Zij gaat op Windesheim lesgeven 
binnen de master Learning & Innovation. Wij danken haar enorm voor 
alles wat zij de afgelopen 20 jaar op Mheenpark gedaan heeft en wensen 
haar alle succes in haar nieuwe baan. De sollicitatieprocedure is gestart 
en in de volgende nieuwsbrief kunnen we vast haar opvolger voorstellen. 
De laatste werkdag van mevrouw van Putten is op 18 maart aanstaande.  

 

 

 

 

mailto:gezondheidsonderzoek@cjgapeldoorn.nl
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Door de herverdeling van directietaken binnen Veluws College Mheenpark door de afwezigheid van 
mevrouw Poerstamper zal dhr. Iepema minder lessen gaan geven. Hij geeft inmiddels al geen natuur- 
en scheikunde meer aan 2HA3 (reeds overgenomen door mevrouw Aslan). Vanaf de 
voorjaarsvakantie zullen zijn lessen natuur- en scheikunde (2HA1 en 2HA4) en natuurkunde (3D, 
cluster 11 en 12/21) worden overgenomen door de heer van der Pluijm, een ervaren docent natuur- 
en scheikunde die al eerder lesgegeven heeft op onze school. 
Mevrouw Mulder gaat vanaf vandaag met zwangerschapsverlof. Na de voorjaarsvakantie zullen al 
haar lessen en het mentoraat worden overgenomen door de heer van der Pluijm. Voor dringende 
mentorzaken kunnen leerlingen en ouders de komende twee weken terecht bij dhr. Iepema. In deze 
periode zullen de meeste lessen van mevrouw Mulder bij gebrek aan vervanging helaas niet 
doorgaan of worden omgezet in werktijd. De klassen van mevrouw Mulder zullen over periode 3 
geen waardering krijgen voor N&T, nask2 en scheikunde. 
 
 
KIJK OP MIJN LOOPBAAN                VOOR ALLE OUDERS  

                                     
Vanuit het decanaat zijn de leerlingen in klas 3 druk bezig met het maken 
van hun profielkeuze. De voorlopige keuze is achter de rug en komende 
periode staat in het teken van het ontdekken of deze keuze de juiste is. 
Dat kan op basis van de (online) open dagen, voorlichtingen, individuele 
gesprekken en door de loopbaanmethodes die leerlingen met hun mentor 
doorlopen. Normaliter kunnen leerlingen hun keuze ook bespreken met 
ervaringsdeskundige ouders op de beroepenavond. Omdat deze dit jaar 

niet door kan gaan, zijn we tot een tussenoplossing gekomen. 
Ouders die zich hebben opgegeven voor de beroepenavond, kregen deze week een opdracht in de 
mailbox, met de vraag leerlingen met een loopbaanopdracht een inkijkje te geven in hun werk, 
loopbaan en keuzeproces. Omdat zo'n opdracht natuurlijk minder tijd vergt dan een fysieke avond, 
willen we de opdracht breed verspreiden, in de hoop dat ook u de moeite neemt deze in te vullen. 
Zo ontstaat er hopelijk voor onze profiel- en studiekiezers een rijke databank met functies, 
werkplekken en loopbanen waar zij informatie en inspiratie op kunnen doen. 
 
Wij hopen dus ook van harte dat ook u het opdrachtblad "Kijk op mijn loopbaan" vanuit uw 
beroepsperspectief invult om zo een bijdrage te leveren aan het keuzeproces van de leerlingen. 
U kunt de ingevulde opdracht mailen naar w.kers@veluwseonderwijsgroep.nl en 
i.debok@veluwseonderwijsgroep.nl  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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