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Van de directie 
 

Beste ouders, verzorgers,  

We zijn geschokt over de gevolgen van de zware aardbeving in Turkije en 
Syrië: tienduizenden doden, miljoenen mensen zonder huis met een tekort 
aan alles. Ook wij op Mheenpark willen een steentje bijdragen door geld in 
te zamelen voor GIRO555. Dat doen we door in de week voor de vakantie 
een actieweek te organiseren, met diverse acties (bingo, loterij, muziek, 
diverse lekkers-acties…). De opbrengt van die activiteiten komt ten goede 

aan GIRO555. Dus het zou mooi zijn als leerlingen de komende week wat contant geld meenemen.  

In deze Mhemouders treft u, naast de noodzakelijke praktische informatie, ook leuke stukjes aan van 
leerlingen en collega’s.  

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 

Personele zaken 
 

Er zijn gedurende de afgelopen periode een aantal personele wijzigingen geweest en in de komende 
periode zijn er ook weer diverse personele wijzigingen vanwege diverse redenen. Hieronder treft u 
een overzicht van deze wijzigingen. 

• Dhr. Moedt is sinds de kerstvakantie ziek. Voorlopig zal hij nog niet terugkeren op 
Mheenpark. 

o Zijn wiskundelessen (klas 2M1, 3M2, 3H2 en 3H3) zijn reeds vervangen door dhr Pot 
en dat zal zo blijven. 

o Het mentoraat van 2M1, de mentorlessen en webu zullen vanaf periode 4 worden 
opgepakt door mevr. Steerneman. 

• Mevr. Dijkhof is vervroegd met bevallingsverlof. Wij wensen haar vanzelfsprekend een mooie 
periode toe. 

o Haar wiskundelessen (klas 2M2, 3M1 en 3H1) worden vanaf periode 4 vervangen 
door dhr. Pot (en de komende week wanneer dit mogelijk is). 

o Het mentoraat van 2M2, inclusief de mentorlessen, worden opgepakt door mevr. 
Bolkensteijn.  

o Webu in 2M2 wordt helaas voorlopig niet gegeven 
• Mevr. Korf is tot nader orde afwezig. 

o In klas 1MH3, 1MH4 en 1HA1 vervallen de WRM-lessen helaas voorlopig. We zoeken 
naar een oplossing. 

o In klas 3H1 wordt de webu-les sinds twee weken gegeven door dhr. van Lenthe en 
dat zal zo blijven. 
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o De lessen maatschappijleer in klas 4M2 en 4M3 zijn reeds overgenomen door 
mevrouw Bouwmeester-Stuut en ook dat blijft zo in periode 4.     

• Wijzigingen bij de sectie Nederlands vanaf periode 4 
o Mevrouw Eilander vertrekt helaas na jarenlang op Mheenpark gewerkt te hebben. 

Wij danken haar voor alles wat zij voor Mheenpark gedaan heeft en wensen haar 
heel veel geluk in haar verdere carrière. 
 Haar 4M1-klas gaat naar mevrouw Steerneman 
 1MH4 (zowel les Nederlands, het mentoraat als de mentorlessen) gaat naar 

mevrouw Wilbrink 
 1HA1 gaat naar dhr. Leusink 

o Klas 2HA2 gaat van mevr. Steerneman (terug) naar dhr. Leusink. 
o 1MH6 gaat van mevr. Wilbrink naar dhr. Leusink 
o Klas 3H1 gaat van mevr. Steerneman (terug) naar dhr. Vos. 
o Klas 2M1 van dhr. Vos gaat naar mevr. Steerneman 
o Dhr. Leusink is vanaf 20 maart beschikbaar, dit betekent dat zijn klassen de eerste 

twee weken na de voorjaarsvakantie helaas geen lessen Nederlands hebben. 
• De heer van Lenthe geeft sinds halverwege periode 3, economie aan 3H1 en dat zal zo 

blijven. 
• In de 3havo klassen van vita gaat na de vakantie de voorstroom van start. Afhankelijk van de 

gemaakte keuzes zullen leerlingen een nieuw vak, zoals bedrijfseconomie, wiskunde B, 
biologie, kunst-muziek of kunst-beeldend volgen.  

• In 2D hebben we er in periode 4 voor gekozen het project, vanwege een tekort aan 
begeleiders, te beperken tot 80 minuten per week.  

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 

 

Open Dag 

 
We kijken terug op een zeer geslaagde Open Dag.  Eindelijk weer een 
“ouderwetse” Open Dag na de corona jaren. Ruim 700 leerlingen uit groep 
7 en 8 kwamen met hun ouders informatie ophalen, minilessen bezoeken, 
een voorlichting bijwonen of een rondleiding krijgen van een 
brugklasleerling. Wij willen onze gasten altijd persoonlijk ontvangen 
waardoor er zeker aan het begin van de avond wel even een wachtrij was, 

maar eigenlijk is dat een goed teken. 

Dank aan alle ouders die ons geholpen hebben en zeker ook dank aan de vele leerlingen die goede 
ambassadeurs zijn van onze school. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

 

 

 



 

  
 4 

 

Centenkwesties                                                      

 
Voor steeds meer gezinnen is het niet eenvoudig om elke maand weer 
rond te komen. Financiële problemen leiden vaak tot stress in een gezin. 
We willen ouders, die het financieel moeilijk hebben, uitnodigen dit met 
de mentor of de ondersteuningscoördinator 
(s.klomp@veluwseonderwijsgroep.nl) van school te bespreken. Het kan je 
kind helpen als men op school ervan weet en kan de schaamte 

verminderen. Heb je hulp nodig bij financiële problemen, dan kan je terecht op de website 
Samen055.nl/centenkwesties. Hierop zijn ook inloopspreekuren te vinden waar je altijd terecht kan. 
De Gemeente Apeldoorn denkt graag mee en probeert te helpen bij het vinden van oplossingen.  
Stap 1 is in elk geval altijd erover te praten.  

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 

 
 
Somtoday

  
We hebben op het Veluws College een aantal jaren het mailadres 
somtoday@veluwscollege.nl in gebruik gehad voor het opvragen van 
inloggegevens of het melden van storingen in SOMtoday. 
Dit mailadres is per 1 februari opgeheven. 
Als u  vragen hebt over uw inlog in SOMtoday kunt u contact opnemen met de 
administratie op school, via mheenpark@veluwscollege.nl 

 
 

 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

Gezondheidsonderzoeken (Triage) klas 1
 

Jeugd onder druk   
Het mentale welbevinden van jongeren staat, mede door de coronapandemie onder druk. Het Rijk 
heeft verschillende steunpakketten ter beschikking gesteld, zodat gemeenten samen met partners 
jongeren extra ondersteuning kunnen bieden. Het CJG en de Veluwse Onderwijsgroep werken samen 
in de ondersteuning van jongeren op het gebied van mentaal welbevinden.   

Triage door middel van vragenlijsten   
Jongeren vullen op school digitaal een gevalideerde vragenlijst in. De jeugdverpleegkundige 
beoordeelt de antwoorden en zal, zo nodig de jongere uitnodigen voor een gesprek op school. 
Verder wordt er op schoolniveau een zogenaamd ‘klassenbeeld’ gevormd. Wat valt op in deze klas en 

 

 

mailto:s.klomp@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:somtoday@veluwscollege.nl
mailto:mheenpark@veluwscollege.nl
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welke onderwerpen adviseren wij school aandacht aan te besteden. Vervolgens worden adviezen 
over mogelijk in te zetten collectieve interventies met school besproken.  

Wat vraagt dit?   
In de eerste weken van maart zal het CJG JGZ-team op school komen voor de afname van de 
gezondheidsvragenlijst bij leerlingen in klas 1. In een eerder bericht is aangegeven dat er ook een 
triage in klas 2 en 3 zou plaatsvinden door het CJG. Het CJG heeft besloten zich nu eerst te richten op 
klas 1. Binnenkort ontvangen ouders van klas 1 hierover een brief met verdere informatie.   

 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 

Vernieuwd Mheenpark: voor ouders klas 1
 

Sinds dit jaar zijn we met onze brugklasleerlingen gestart met het 
vernieuwde Mheenpark. Leerlingen zitten in een mavo/havo brugklas of in 
een havo/atheneum brugklas. Tijdens de prognosevergaderingen in de 
afgelopen weken hebben wij als docententeam gesproken over het niveau 
van onze leerlingen.  

Onze 3 uitgangsposities tijdens deze vergaderingen zijn:  

1. We willen uitdagen waar het mogelijk is . 
2. We willen leerlingen niet overvragen waardoor ze een stuk zelfvertrouwen en leerplezier 

verliezen. 
3. Werken op verschillende niveaus per vak moet mogelijk zijn. 

Wat kan dit in de praktijk betekenen voor uw zoon/ dochter? Bij deze geven we een paar scenario’s.  

• Een leerling is binnengekomen met een mavo advies. Docenten zien ook dat dit het goede 
niveau is om mee verder te gaan vanaf periode 4 (na de voorjaarsvakantie). Een leerling 
maakt dan alles op mavo niveau.  

• Een ander scenario is dat wij een leerling met oorspronkelijk mavo advies wel aanraden om 
bijvoorbeeld een aantal vakken op havo niveau te maken. Dit wordt besproken tijdens het 
leerplangesprek. Ouders en onze leerlingen weten het beste wat zij er thuis nog voor doen 
en of het schoolwerk dan wel in balans blijft.  

• Ook kan een leerling met een havo/atheneum advies wel alle vakken op atheneum niveau 
volgen. 

Vanaf periode 4 zullen docenten dan ook instructie  en toetsen aanbieden op 2 niveaus, afhankelijk 
van de soort brugklas. Leerlingen zien in SOMtoday op welk niveau zij zullen gaan werken voor dit 
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vak. Mochten leerlingen het anders zien dan kunnen ze daar natuurlijk altijd over in gesprek met de 
docent en de mentor.  

Waar baseren wij ons advies op? In de brugklas geven wij een combinatie van cijfers, letters (o, v, g) 
en feedback. Wij proberen maximaal 6 cijfers te geven per schooljaar. Wij werken niet met een 
gemiddelde maar wij kunnen als docent goed inschatten wat het beste niveau is voor ons vak op 
basis van bijvoorbeeld de type vragen in een toets in combinatie met de werkhouding in de les.  Dit 
alles bespreken we natuurlijk ook tijdens de leerplangesprekken in de komende weken. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

 

Vernieuwd Mheenpark: voor ouders klas 2
 

Voor de leerlingen van klas 2 zal het komende schooljaar een aantal zaken 
gaan veranderen. Over wat er precies gaat veranderen hebben we een 
mooie presentatie gemaakt. Deze zal tijdens de ouderresponsgroep (voor 
de onderbouw) op 21 februari worden gegeven aan de aanwezige ouders. 
Wij vragen hen dan om feedback. Op 16 maart geven mevrouw Elzinga 
(mentor 2 Delta) en mevrouw Nijenhuis (mentor 2 Vita) de presentatie  

aan alle tweede klassen. Op deze dag zullen we de presentatie ook aan alle ouders van klas 2 mailen. 
Op donderdagavond 30 maart wordt er een oudercafé georganiseerd, waar de veranderingen nog 
eens live worden gepresenteerd en u hierover vragen kunt stellen. 

 
 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Erasmuspoject B.A.B.S. – Being Able to Become Sustainable (klas 2)
   

Van zondag 5 tot en met zaterdag 11 februari waren er 20 leerlingen uit Portugal, Spanje en Italië 
met hun docenten op bezoek in Apeldoorn in het kader van het Erusmusproject B.A.B.S. met als 
thema duurzaamheid. De leerlingen sliepen in gastgezinnen van leerlingen uit klas 2. Hieronder een 

impressie van een groepje leerlingen. 

Het Erasmus project was een super gave en leuke ervaring en iets om nooit 
te vergeten!  We hebben allemaal leuke activiteiten gedaan zoals zijn we 
dinsdag, na een informatiesessie over de Fairphone, wezen schaatsen bij de 
Scheg. Op woensdag waren we naar Amsterdam gegaan om het 
rijksmuseum te bezoeken. We kregen ook vrije tijd in Amsterdam om iets 
voor onszelf te doen. Ook kregen we na schooltijd de tijd om elkaar beter te 
leren kennen. We hebben ook onderling met elkaar afgesproken om leuke 

activiteiten te doen. Zoals bowlen en lekker winkelen in de stad. Donderdag waren we bezig geweest 
met de No waste chair, we gingen buiten rondom de school afval 
rapen dat we vervolgens konden gebruiken om in de stoel te stoppen. 
We krijgen over een paar weekjes het resultaat. Vrijdag zijn we bezig 
geweest met  het ontwerpen van een nieuw en duurzaam schoolplein. 
We moesten het daarna presenteren in het Engels voor de klas. Dan 
uiteindelijk hebben we op zaterdag na een geweldige week afscheid      

genomen van onze buddy’s. Hier zijn nog een paar foto’s van de dingen 
die we hebben gedaan.  

~ door Jinte Vogelzang, Kyano Jankie, Fenne van den Berg en Mila Sargent 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 

 

#leerlingalert – webinar ouders klas 2 en 3
 

Op woensdagavond 22 februari, van 19:00u – 20:30u, verzorgt #leerlingalert een webinar voor de 
ouders van leerlingen uit klas 2 en 3 van Mheenpark. Tijdens deze webinar vertellen zij u over de 
criminele wereld en hoe jongeren worden geronseld. Ook hoe u als ouder dit kunt herkennen en wat 
u kunt doen. De ouders van klas 2 en 3 hebben hierover al een mail gekregen met link en meer 
informatie. 
Na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen uit klas 2 en 3 op school ook een voorlichting van 
#leerlingalert. Ook het zal docententeam worden voorgelicht. 
 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 

 

https://www.leerlingalert.nl/agenda/mheenpark-apeldoorn-2/


 

  
 8 

 

Een college over criminaliteit (klas 2 en 3 vita)
 

Op donderdag 29 januari hebben de 2e en 3e klas een college over criminaliteit in de aula van onze 
school. 
Een veroordeelde crimineel, een moordenaar zelfs, die een college geeft, bij ons op school!? Daar 
waren we allemaal wel even stil van. De keuze om een college te geven op school over dit onderwerp 
is een initiatief van het vak levensbeschouwing. Alle aspecten van de maatschappij waar we mee te 
maken hebben, geloof, welke keuzes maak je in het leven, daar willen wij onze leerlingen en u als 
ouders uw kinderen bewust van maken. 
Paul Spruit was de gastspreker die over dit onderwerp ging vertellen: een heuse 
''ervaringsdeskundige" vertelt in de aula zijn levensverhaal. Hoe zijn leven door een gebeurtenis, of 
een aantal gebeurtenissen een heel andere wending heeft gekregen. Hoe hij op jonge leeftijd, door 
de keuzes die hij toen maakte, zijn leven ingrijpend heeft veranderd. 
Paul Spruit is een boeiende verteller, in zijn eerlijkheid, oprechtheid, met een grap en een grol legt hij 
zijn ziel en zaligheid bloot. De leerlingen hebben inspraak, en hun mening hoeven ze niet voor zich te 
houden, ze zijn rechter en jury. Paul laat ze meedenken, wat als...Het onderwerp waarover hij vertelt 
is intrigerend en sluit goed aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en deze leeftijdsgroep, en 
de verleidingen waarmee je in aanraking kunt komen, de keuzes die je maakt, de vrienden die je kiest 
of tegenkomt. Maar dat je daar niet altijd de regie in hebt, of de consequenties van inziet. 
Paul Spruit heeft zijn levensverhaal door Peter R. de Vries laten beschrijven in het boek: Een moord 
kost meer levens. Als docent die de leerling naar dit college begeleidde was ik net zo onder de 
indruk. Ik ben gaan googelen, en wilde meer weten. Uw kind komt waarschijnlijk thuis met dit 
verhaal, een moordenaar op school, dat kunnen we nu in het juiste perspectief bezien. Paul Spruit 
geeft colleges in het hele land, hij vertelt zijn verhaal en daar kunnen wij van leren, dingen in het 
juiste perspectief te zien, oorzaak en gevolg, actie en reactie, een levensles die wij onze leerlingen 
niet wilden onthouden. 

~ door dhr. M. Wolf, mentor 3M2 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Excursie Kröller Müller Museum (klas 3M en 4)
 

Op donderdag 23 februari gaan klas 3M1, 3M2 en 4MBTE op excursie naar 
het Kröller Müller Museum. Klas 3 gaat daar werken aan CKV en klas 4 zal 
starten met oriënteren op het CPE (Centraal Praktisch Examen) met als 
thema ' Vermaak'. Op 13 maart zal het examen echt voor hun beginnen. 
Wij wensen de leerlingen succes met oriënteren voor hun eigen creatieve 
proces, zodat zij straks een prachtig eindwerkstuk kunnen maken. 

 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

8 van Apeldoorn - voor alle sport+ leerlingen                                                         
  

Zondag 5 feb hebben ruim 400 sport+ (SP+)leerlingen meegedaan 
aan de 8 van Apeldoorn. Wat gaaf om te zien dat er zoveel leerlingen 
in rode SP+ truien en groene Mheenparkshirtjes mee deden!  
Fijn dat er zoveel support was vanuit ouder(s), verzorger(s) en 
overige familie, vrienden, klasgenootjes en docenten aan de zijkant 
van het parcours. We horen enthousiaste verhalen terug van de 
leerlingen en collega's, op naar volgend jaar! 
Tijn vd Heuvel (34:30) en Fenne vd Berg (40:02), beide uit 2Delta, 

waren de snelste jongen en meisje van Mheenpark. 
 

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 

 
RESTERENDE ORGANISATIEDAGEN EN ONTWIKKELMOMENTEN                                  

Er zijn wat aanpassingen geweest in het overzicht van organisatiedagen 
en ontwikkelochtenden zoals dat in Mhemouders 1 verspreid was. 
Vandaar dat hieronder de nog resterende dagen staan. Rood betekent dat 
het om een wijziging gaat. Doorgehaald betekend dat dit moment is 
komen te vervallen. 

Organisatiedagen 
(leerlingen hele dag lesvrij) 

Ontwikkelochtenden 
(leerlingen t/m lesuur 4 

lesvrij) 

Ontwikkelmiddagen 
(leerlingen vanaf 5e uur 

lesvrij) 
Vrijdag 7 april (Goede vrijdag) 

Dinsdag 27 juni 
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 juli 

Dinsdag 11 april 
Woensdag 17 mei 
Dinsdag 16 mei 

Dinsdag 21 februari 
Woensdag 15 maart  
Woensdag 12 april 

 
 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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AGENDA tot en met 21 april 2023 
 

Datum Betreft: Activiteit Extra informatie 
    
Wk van 20 feb Klassen 1 t/m 3 Leerplangesprekken  
Di 21 feb Alle klassen Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
Di 21 feb  Ouderresponsgroep onderbouw 19:30u 
Wo 22 feb Klas 2 en 3 19:00u. Webinar #Alert programma Meer informatie is per brief 

verstuurd 
27 feb t/m 3 mrt  Voorjaarsvakantie  
Week van 6 mrt Klassen 1 t/m 3 Leerplangesprekken  
Ma 6 mrt 3H Vita Start voorstroom  
Ma 6 mrt  thema-avond voor TTS/RvT ouders en lln. 19:00 uur  
Wo 8 mrt  Ouderresponsgroep bovenbouw 19:30u.  
Ma 13 mrt 4M Start CPE Beeldende Vorming  
Di 14 mrt  Informatieavond groep 8  
Wo 15 mrt Alle klassen Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
Do 16 mrt Klas 3 Onder voorbehoud: beroepenavond 19:00 – 20:30 
Week van 20 mrt Klas 3 (evt 4M) Inleveren definitieve profielkeuze  
20 mrt t/m 24 mrt 4M SE week 4M  
Do 30 mrt Klas 2 Oudercafé 2V/2D over overgang naar klas 3 

vernieuwd Mheenpark 
Uitnodiging volgt per mail 

Do 30 en vr 31 mrt 4M herkansingen  
Di 4 april 4M Cijferlijsten mee naar huis  
Wo 5 april 4M Cijferlijsten geaccordeerd retour voor 10u.  
Do 6 april  Thema-ouderavond  van de ouderraad  
Vr 7 april   Goede vrijdag, leerlingen vrij 
Ma 10 april   Paasmaandag = vrije dag 
Wo 12 april  Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
Week van 17 april 2D  

3D 
Brugklas + 2/3 Vita 

Afrondingsweek 
Toets- en afrondingsweek 
Toetsweek 

 

Do 20 april 3D Outdoor sportdag Ism met Aventus Sport en 
Bewegen 

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 
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