
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

5 feb 
11 + 12 feb 
11 + 12 feb 
13 feb 
13 feb 
15 feb 
18 t/m 22 feb 
18 feb 
19 + 20 feb 
25 feb t/m 1 mrt 
4 mrt 

4 mrt 
4-17 mrt 
5 mrt 
5 mrt 
11-22 mrt 
11 mrt 
12 mrt 
12 + 13 mrt 
18 mrt-20 apr 
19 mrt 
19 mrt 
20 – 27 mrt 

27 mrt 
29 mrt 

R 
R, klas 1-3 
R, 4M(H) 
Allen 
R, 4M(H) 
R, 3M1 + 3M2 
Allen 
R, LO/LO2 
R, 3M 
Allen 
Allen 

R 
R, 3M/4M(H) 
R, 3M3 + 3M4 
Allen 
D, 1e klas 
 
R 
R 
R, 4M(H) bv 
R, 3M 
R, 3HV/4M(H) 
4M(H) 

Allen 
Allen 

10 minuten gesprekken vakdocenten 
Herkansingen roosterperiode 1 en 2 
Herkansingen roosterperiode 2 
3-uurs activiteit, mozaïeken 
Presentatieavond profielwerkstuk 
Excursie Amsterdam (LV/CKV) 
Afrondingsweek   
Inhaalmoment LO/LO2 
LOB dagen & stage 
Krokusvakantie 
Start roosterperiode 4 

Intekenen D-uren (tot do 7-3, 8.00 uur) 
2e afnameperiode rekentoets 
Excursie Amsterdam (LV/CKV) 
Lessen stoppen om 13.00 uur 
Leerplangesprekken 
Ouderraad 
Start D-uren periode 4 
Gesprekjesmiddag en –avond mentoren 
Start Centraal Praktisch Examen BV  
Inleveren definitieve pakketkeuze 
Inleveren definitieve profielkeuze 
Schoolonderzoeken  

3-uurs activiteit, Fifa playstation o.v.b. 
Schoolfeest, te organiseren door leerlingen 

15.00-21.30 uur 
15.05-16.30 uur 
15.05-16.30 uur 
15.00-16.30 uur 
19.30-21.00 uur 
 
 
15.00-16.30 uur 
 
 
 

Vanaf 19.00 uur 
 
 
 
 
19.30-21.30 uur 
 
15.00-21.30 uur 
 
 
 
 

15.00-16.30 uur 
19.30-22.30 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 

 

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is er donderdag 7 februari aanstaande een scholierenstaking 
gepland om actie te voeren voor het klimaat. 
 
De directies van de tien Apeldoornse scholen voor voortgezet onderwijs die behoren bij de Veluwse 
Onderwijsgroep, waaronder dus het Veluws College Mheenpark, juichen het toe dat leerlingen 
maatschappelijke betrokkenheid tonen en hun stem willen laten horen tegen de 

klimaatverandering. 
 
Dezelfde tien scholen zijn het echter ook eens dat een staking niet de juiste manier is. Bij deze 
willen we u daarom ook informeren dat we leerlingen geen toestemming geven om actie te voeren 
in Den Haag en dat we afwezigheid om die reden als ongeoorloofd zullen beschouwen. 
 

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. 

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

Mhemouders,   5 februari 2019 
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HUISVESTING 2019/2020          VOOR ALLE OUDERS 

 
Komend schooljaar zal de huisvestingssituatie iets wijzigen. Vanaf dan zal 

Delta gehuisvest zijn in ‘de nieuwbouw’ aan de Zilverschoon (lok. 15 t/m 
lok. 26) en wordt het gebouw aan de Duizendschoon weer ons 
brugklasgebouw (voor regulier). 
 
Deze wijziging is noodzakelijke vanwege de groei van Delta (‘het past 
niet meer in het gebouw aan de Duizendschoon’). Bijkomend voordeel is 

dat we voor de reguliere brugklassen weer een eigen gebouw hebben. 
 
 
LOB-TRAJECT VOOR 3 MAVO     VOOR REGULIER (3M) 

 
De leerlingen in 3 mavo zijn op dit moment intensief bezig met LOB 

(loopbaanoriëntatie en – begeleiding) - met de profiel- en vakkenkeuze 
en toekomstige studie- en beroepskeuze.  
 
Dinsdag 29 januari vond er een informatieve avond plaats waarin ouders 

vertelden over hun beroep. Van deelnemende ouders en van leerlingen 
kregen we te horen dat het een aangename en informatieve avond is 
geweest.  

 
Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari vinden de LOB-dagen plaats. De 3M-leerlingen lopen op 
een van deze dagen stage. Op een paar leerlingen na is het heel 3M gelukt een stageplek te 
vinden. Chapeau! Dank aan alle betrokken ouders die mee hebben gedacht en soms ook op hun 

eigen werk een stageplek hebben geboden aan een leerling. Naast de stagedag krijgen de 
leerlingen op school voorlichting over de profiel- en vakkenkeuze en de mogelijkheden om door te 
stromen naar de MH-klas en 4H; ook kunnen zij in gesprek met oud-leerlingen over hun opleiding 
en beroep. Op deze manier krijgen de leerlingen de informatie die nodig is om een goede profiel- 
en vakkenkeuze te maken. Tijdens de LOB-dagen vullen leerlingen hun profielkeuzeformuier in om 
dat thuis te bespreken.  

 

Op vrijdag 22 februari leveren ze de formulieren ondertekend in op school. Dit is het moment van 
de voorlopige profielkeuze. In de weken erna is het nog mogelijk wijzigingen aan te brengen in 
overleg met de mentor en/of de decaan.  
 
Op dinsdag 19 maart wordt de profielkeuze definitief en kan die alleen nog bij uitzondering en met 
akkoord van het team worden gewijzigd.  

ICT-VERANDERINGEN           VOOR ALLE OUDERS 

 
In de vorige Mhemouders communiceerden we het al: Office 365 komt 

beschikbaar, vanaf 11 februari zullen leerlingen met nieuwe 
inloggegevens op ons Wifi-netwerk moeten inloggen, tot 4 maart kunnen 
ze belangrijke mail overzetten naar hun nieuwe account. 
 
Inmiddels hebben alle leerlingen de brief ontvangen met een nieuwe 

gebruikersnaam. Hiermee moeten ze inloggen, waarna ze direct hun 
wachtwoord moeten veranderen. Dit is nodig om volgende week op het 

Wifi-netwerk te kunnen ! 
 
Tot nu toe hebben 342 leerlingen echter nog NIET met hun nieuwe gebruikersnaam ingelogd en 
nog NIET hun wachtwoord veranderd …….. 
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EEN VRAAG VAN ONZE MINISTER        VOOR ALLE OUDERS 

 
Arie Slob, minister van onderwijs: “Ik ben benieuwd naar uw ervaringen 
met passend onderwijs. Ik hoor graag wat uw persoonlijke ervaringen 
met passend Onderwijs zijn. Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers 
en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Uw ervaringen zijn daarom 

erg waardevol!” 
 
Wilt u uw mening geven? Mijn mening 
 

THEMA-OUDERAVOND          VOOR ALLE OUDERS 

 
Na het succes van de vorige thema-avond is de Ouderraad alweer druk 
bezig met de voorbereiding van de volgende. Deze zal naar verwachting 

plaats vinden op donderdag 4 april en in het teken staan van ‘schermtijd’. 
 
Nadere informatie volgt. Voor nu het verzoek deze avond alvast in uw 
agenda te noteren. 
 

 

EUROPA VROEGER EN NU       VOOR 2e  KLAS DELTA 

 
Deze periode zijn de leerlingen uit de 2e klas Delta bezig met het project 
“Europa vroeger en nu”. Binnen het project zijn de leerlingen bezig met 
verschillende tijdvakken, in It’s Learning van uw zoon/dochter kunt u 
hierover meer informatie vinden. Naast verschillende onderzoeken is er 

een fietstocht langs monumenten in Apeldoorn van de Tweede 
Wereldoorlog en hebben de leerlingen een gastles gehad van iemand die 
de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. 

 
Om de verschillende creatieve eindproducten te laten zien, wordt er een “museum” ingericht op de 
bovenverdieping van ons gebouw aan de Duizendschoon. Ook zullen leerlingen daar vertellen over 

de onderwerpen waar ze zich in hebben gespecialiseerd. Graag nodigen wij u uit om op donderdag 
14 februari van 15:00 uur tot 17:00 uur het “museum” te komen bewonderen. 

VARIA             VOOR ALLE OUDERS 

 
Het afgelopen weekend verliep sportief: op vrijdag gingen we met zo’n 
200 brugklasleerlingen op wintersport in Winterberg en zondag namen 
we met heel veel leerlingen deel aan de 8 van Apeldoorn. 
 
Deze week hebben we docenten uit Spanje en Italië over de vloer. In het 
kader van job-shadowing bezoeken ze lessen en hebben ze gesprekken 

met medewerkers en leerlingen. 
 

Vorige week vond er op school een audit plaats. Interne en externe auditoren bezochten lessen en 
spraken met leerlingen, docenten, ouders en MT-leden. Hoewel het definitieve eindrapport nog in 
de maak is, wilde de auditcommissie hun belangrijkste conclusie wel alvast met ons delen: Men 
was overwegend positief over hetgeen men hoorde en zag. Benadrukt werden de positieve 
benadering van leerlingen, de goede sfeer en het vakmanschap van veel collega’s.  

De Open Dag was weer druk bezocht en de sfeer was prima. Langs deze weg willen we graag alle 

ouders en leerlingen die hebben geholpen enorm bedanken ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vertelpunt.nl/?r=survey/index&sid=599996&lang=nl
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AFRONDINGSWEEK               VOOR ALLE OUDERS 

 
Van 18 tot en met 22 februari is de zogenaamde afrondingsweek. 
 

Alle leerlingen (ook Delta) hebben in deze week een verkorte lesdag en 
zijn in de middag uren vrij, tenzij er nog werk is af te ronden of toetsen 
zijn in te halen 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-c_F1KTgAhWDyKQKHbD2BVwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.durkotheek.nl/afrondingsweek/&psig=AOvVaw2yMudyaxakrVqVJyYR6tfF&ust=1549458346323434

