
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

3 apr 
4 apr 

Week van 8 apr 
11 t/m 17 apr 
12 apr 
15 apr 
15 apr 
15 t/m 17 apr 
15 t/m 17 apr 
17 apr 
17 apr 
18 apr 
18 apr 
18 + 19 apr 

19 apr 
19 april 
22 apr t/m 3 mei 
1 t/m 3 mei 
6 mei 
6 mei 
7 mei 
8 mei 
9 mei 
9 mei 
21 mei 
22 + 23 mei 

22 mei 
27 mei 
27 mei 
27 t/m 29 mei 
28 mei 
28 mei 
28 mei 
29 mei 
30 mei  
31 mei 

R, 4M(H) 
Allen 

R, 3M/3H 
D 
R, 4M(H) 
R, 4M(H) 
D, 2 Sp+ 
R 
1HA int/1D 
D, 2 Sp+ 
Allen 
Allen 
Allen 
4M(H) 

Allen 
Allen 
Allen 
R, 2e/3e klas 
Allen 
R 
Allen 
Allen 
Allen 
R, 4M(H) 
R 
R, 1 t/m 3 

4M(H) 
3M 
Allen 
basisscholen 
Ouders  
R, 1 t/m 3 
Allen 
R 1 t/m 3 
Allen 
Allen 

Herkansing 4M(H) periode 3 
Ouderavond van de Ouderraad 

Excursieweek diverse bestemmingen 
Afrondingsweek  
Cijferlijst mee 
Cijferlijst retour ondertekend 
Verplichte Clinic baanwielrennen, klas TGR 
Gewone lesweek, geen afrondingsweek 
Excursie naar York 
Verplichte Clinic baalwielrennen, klas ILE 
3-uurs activiteit 
Actiedag voor WarChild 
Actiedag – schoolfeest 
Examentraining (indien aangemeld) 

Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 
Studiedag personeel Mheenpark 
Meivakantie 
Lenteschool (indien aangemeld) 
Start roosterperiode 5 
Intekenen D-uren  (tot do 9-5, 08.00 uur) 
Lessen stoppen om 13.00 uur, studiemiddag 
3-uurs activiteit 
Dag van Europa 
Start Centrale Examens 
Mheenevent 
Cito inhaalmoment 

Examengala Parc Spelderholt Beekbergen 
3e afnameperiode rekentoets (t/m 9/6) 
3-uurs activiteit – beeldhouwen in beton 
Theatergroep MP geeft voorstellingen 
Theatergroep MP geeft voorstelling  
Mentorgesprek (op uitnodiging) 
Ouderresponsgroep Delta & mavo/havo/vwo 
Opgeven herkansing periode 3 & 4 
Hemelvaart  
Dag na Hemelvaart, vrije dag  

08.15-10.05 uur 
19.30-21.30 uur 

 
 
 
Vóór 10.00 uur 
13.30-15.30 uur 
 
 
13.30-15.30 uur 
15.00-16.30 uur 
 
19.30-22.30 uur 
 

 
 
 
 
 
Vanaf 19.00 uur 
 
15.00-16.30 uur 
 
13.30-15.30 uur 
19.00-21.00 uur 
15.00-16.30 uur 

19.30-22.30 uur 
 
15.00-16.30 uur 
 
19.30-21.00 uur 
15.00-21.30 uur 
19.30-21.00 uur 
 
 

    

DOOR DE DIRECTIE 

 

Hoewel pas begin april nadert het einde van het schooljaar met rasse schreden. Zeker voor de 4M(H)-

leerlingen: zij ronden het schoolexamen af en bereiden zich voor op het Centraal Schriftelijk.   

De periode na de meivakantie, over drie weken al, is kort en wordt ook nog eens onderbroken door aan 
aantal vrije dagen rond Hemelvaart en Pinksteren. We wensen iedereen heel veel succes met de laatste 
loodjes. Eerst echter nog de excursieweek. Elders in deze Mhemouders staat kort weergegeven wat er 
zoal staat te gebeuren. Veel plezier en leerzame ervaringen gewenst ! 

 
Met vriendelijke groet,  René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark) 

 

 

 

Mhemouders,   1 april 2019 
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OUDERAVOND: DE VERSLAVENDE DIGITALE WERELD                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Half maart hebben we u per mail uitgenodigd voor deze interessante 

thema-avond (donderdag 4 april, van 19.15 uur tot ca. 21.15 uur). Een 

mooi aantal ouders heeft zich inmiddels aangemeld, waardoor er nog 

slechts beperkt ruimte is. Wilt u ook komen? Door een mail te sturen 

naar mpreceptie@veluwseonderwijsgroep.nl kunt u zich vandaag en 

morgen nog aanmelden.  Wilt u in de mail vermelden met hoeveel 

personen u komt? 

UW MENING DOET ERTOE!                                                                  VOOR ALLE OUDERS 

 
Enige tijd terug hebben we u per mail gevraagd deel te nemen aan een 

tevredenheidsonderzoek. Bij deze wil willen we nogmaals benadrukken 

uw deelname aan dit onderzoek erg belangrijk te vinden. Om deze reden 

zal er binnenkort ook nog een herinneringsmail uitgaan. Een hoge 

respons geeft ons beter antwoord op de vragen “Wat doen we goed?” en 

“Wat kan beter?”. Deelname aan het onderzoek is vanzelfsprekend 

anoniem. Deelname kost relatief weinig tijd. Wilt u de vragenlijst uiterlijk 

vrijdag 19 april  invullen? Werken aan kwaliteit kunnen we niet alleen, daar hebben we u voor 

nodig ! Veel dank alvast. 

ACTIEDAG: UITNODIGING EN 2E HANDS SPULLEN GEZOCHT            VOOR ALLE OUDERS 

 
In de vorige Mhemouders informeerden we u over de actiedag voor 

WarChild die op 18 april gepland staat; over de Mheenmarkt en de 

SponsorMheenloop en over de Mheenpark Challenge XL en het 

schoolfeest.   

We willen u nogmaals uitnodigen in de middag (op de Mheenmarkt) of 

rond 20.00 uur (bij de binnenkomst van de Mheenpark Challenge XL 

kanjers) aanwezig te zijn. Wilt u spulletjes voor de markt inbrengen? Boeken, speelgoed, kleding, 

goede 2de hands spulletjes? Graag ! Zoekt u dan contact met Karin van Eldik? 

k.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl. 

PROFIEL- EN VAKKENKEUZE KLAS 3       VOOR OUDERS 3M/3H/3AV & 4M(H) 

 
Alle derdeklassers hebben in de afgelopen weken hun definitieve 
profiel- en vakkenkeuze moeten inleveren. Dit is in de meeste gevallen 
vlot verlopen. Fijn! Een enkeling heeft het formulier niet of zonder 
handtekening van ouders ingeleverd. Deze leerlingen en hun mentor zijn 
daarvan op de hoogte. Vanaf dit moment geldt dat het aangevraagd dient 

te worden bij de decaan als leerlingen nog vakken willen wijzigen. Hierbij 
is echter niet gegarandeerd dat de wijziging ook toegekend zal worden. 
Dit onder andere in verband met het te maken rooster. Ook kan aan het 

einde van het schooljaar blijken dat er op advies van het docententeam, bijvoorbeeld bij 

achterblijvende resultaten, nog een wijziging wordt voorgesteld. De mentor neemt daarvoor in zo’n 
geval uiteraard eerst contact op met ouders.  
  

Ook de leerlingen uit 4M en 4MH die naar 4-HAVO Walterbosch willen doorstromen, hebben hun 
profielkeuze bepaald. Voor hen geldt dat de toelatingsprocedure in gang is gezet. U bent daarover 
via email op de hoogte gebracht.”  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpreceptie@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:k.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl
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MAVO 4: AANGEMELD VOOR HET MBO?                               ALLEEN VOOR OUDERS 4M(H) 

 
Dit schooljaar geldt weer 1 april als belangrijke deadline voor het 
aanmelden  bij het MBO. Mevrouw Kers, de decaan, heeft op 29 maart 
bijna alle leerlingen van wie nog geen inschrijving bij ons bekend was, 
gesproken. Leerlingen in MAVO-4 die zich ook nu nog niet hebben 
aangemeld, adviseren we dat zo snel mogelijk te doen. Na 1 april 

aanmelden betekent een groter risico om afgewezen te worden. Bij 
aanhoudende twijfels of vragen kunnen leerlingen zich uiteraard alsnog 
melden bij hun mentor en/of mevrouw Kers. 

OPZICHT DAG                                                                       ALLEEN VOOR  

 
Op 14 maart zijn bijna alle 3M-leerlingen bij een MBO-opleiding naar 

keuze gaan kijken. Verreweg de meeste leerlingen hebben deze dag als 
zinvol en positief ervaren. Soms was de ervaring 'ja, dit ga ik later als 
vervolgopleiding doen', soms was de reactie 'nee, dit is geen leuke 
richting voor mij'. Beide ervaringen zijn even zinvol!  

 
Helaas bleek de inschrijving voor deze OpZicht-dag niet voor alle 
leerlingen gelukt. Voor een groot deel van hen bleek dat om een 

technische fout te gaan. Mevrouw Kers (decaan) heeft voor deze leerlingen een passend 
thuisblijfprogramma verzorgd dat door deelnemende leerlingen en docenten eveneens als positief 
is ervaren.”  
 

OUDERS IN DE DEELMEDEZEGGENSCHAPSRAAD                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Sinds dit schooljaar bestaat de oudergeleding van de 

DeelMedezeggenschapsRaad uit Chantal de Waal en Simon van der Meij. 

Graag stellen ze zich aan u voor:  

Chantal de Waal                                                                                 

Ik ben 46 jaar en woon met mijn zonen Tijn (2M2) en Finn in Apeldoorn 

en ben samen met Mark die een zoon heeft. Ik werk als leidinggevende 

bij de Rabobank en vind het belangrijk om actief betrokken te zijn bij de scholen van mijn 

kinderen. Zo ben ik klassenmoeder in de klas van Finn. Ik neem deel aan de DMR omdat ik 

betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. En dan vooral op een meer strategisch niveau wat 

betreft de kwaliteit van de school. Bovendien vind ik het belangrijk om in gesprek te zijn met 

school om die kwaliteit op de lange termijn te borgen en eventueel te verbeteren – en ook de 

mogelijkheid te hebben om daarop invloed te hebben. 

Simon van der Meij                                                                                                                     

Sinds afgelopen najaar maak ik deel uit van de (D)MR van het Veluws College Mheenpark. Ik ben 

getrouwd met Riet en onze jongste zoon Tobias zit in 2M1. Ik ben 55 jaar en werk met veel plezier 

als projectleider bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.   

Behalve voor leerkrachten en leerlingen is het belangrijk dat ook ouders deel uitmaken van de 

DeelMedezeggenschapsRaad. Ouders kunnen namelijk vanuit een ander perspectief meepraten 

over beleid en andere schoolzaken. Ook kunnen zij zaken onder het voetlicht brengen die vanuit 

directie, personeel of leerlingen anders worden gezien of zelfs belangentegenstellingen opleveren. 

In het verleden ben ik zes jaar lid geweest van de MR van OBS Heuvellaan. Daarbij heb ik ervaren 

dat medezeggenschap echt een bijdrage levert aan de kwaliteit van de school. Ik verwacht ook 

voor het Veluws College Mheenpark een positieve bijdrage te kunnen leveren. Heeft u zaken die u 

graag op de agenda van de (D)MR wil zien, laat het ons dan weten! We zijn bereikbaar via 

simonvandermeij@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

mailto:simonvandermeij@gmail.com
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CENTRAAL EINDEXAMEN 2019      ALLEEN VOOR OUDERS 4M(H) 

 
Op donderdag 9 mei zal er gestart worden met de eindexamens. Om 

13.30 uur wordt er afgetrapt met biologie. Het laatste examen, 

beeldende vakken, is op dinsdag 21 mei. Bij deze wensen we onze 

leerlingen alvast veel succes met de voorbereidingen en de examens zelf 

natuurlijk. Het examengala vindt dit jaar wederom plaats op kasteel 

Spelderholt in Beekbergen en staat gepland op woensdag 22 mei. 

Eventuele herexamens zijn van 17 tot en met 19 juni. De diploma-

uitreiking is op woensdag 3 juli. 

Datum Tijd Examen 

Donderdag 9 mei 13.30 – 15.30 Biologie 

Vrijdag 10 mei 13.30 – 15.30 Nederlands 

Maandag 13 mei 09.00 – 11.00 

13.30 – 15.30 

Duits 
 

Economie 

Dinsdag 14 mei 09.00 – 11.00 

13.30 – 15.30 

Geschiedenis 
 

Nask1 

Woensdag 15 mei 09.00 – 11.00 Aardrijskunde 
 

Donderdag 16 mei 13.30 – 15.30 Wiskunde 

Vrijdag 17 mei 13.30 – 15.30 Engels 

Maandag 20 mei 13.30 – 15.30 Nask2 
 

Dinsdag 21 mei 

 

13.30 – 15.30 Beeldende vakken 

 

 
 
 
PROJECT- EN EXCURSIEWEKEN                         ALLEEN VOOR REGULIER 

 
De week van 8 april is onze zogenaamde project- en excursieweek. We 

hebben er voor gekozen projecten en excursies zoveel mogelijk in die 

week te plannen om zo elders in het jaar lesuitval zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

De dagen die niet gevuld zijn met projecten of excursies worden veelal 

gevuld met CITO-toetsen, projecten en in klas 4 met vragenuurtjes en 

het maken van oefenexamens (met het oog op het Centraal Eindexamen). 

Een greep uit het aanbod:             

Brugklassen regulier Globaland, excursie openluchtmuseum met o.a. Canonproject 

2M         Discoveryproject  

2H/HA                  Project Ruhrgebied  

3A/AV Excursie Engeland 

3M/H Excursies Berlijn, Keulen, Outdoor, België, Spanje en Bosnië 

4M(H)             Excursie Amsterdam (16 april) 

 

 

 

 

 


