
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

11 juli 
15 juli 

15, 17en 18 juli 
16 juli 
19 juli 
22 juli t/m 30 aug 
2 sept 
2 sept 
3 sept 
4 sept 
4 sept 
4 sept 
5 sept 
12 + 13 sept 

17 + 18 sept 
20 sept 
24 sept 
 

Allen 
R, 1 t/m 3 

Allen 
Allen 
Allen 
Allen 
R, 1 t/m 4 
D, 1 t/m 3 
Allen 
R1 + D 1 t/m 3                                                                   
R, 2 t/m 4 
Allen 
R1 + D 1 t/m 3 
D, 1 

Allen 
R1 + D1 
R1 + D1 
 

Feest in het Boschbad 
Boeken inleveren (en evt. kluissleutel) 

Leerlingen vrij i.v.m. rapportvergaderingen 
School gesloten i.v.m. personeelsdag 
Mentoractiviteit en ophalen rapport 
Zomervakantie t/m 30 augustus 
Mentorprogramma incl. uitreiking boeken 
Mentorprogramma 
Mentorprogramma 
Mentorprogramma 
Start lessen volgens rooster 
Start huiswerkbegeleiding Studiekring 
Start lessen volgens rooster 
Brugklaskamp Delta in Heino 

Schoolfotograaf 
Brugklasfeest 
Ouderavond dyslexie (op uitnodiging) 

19.30-22.30 uur 
Volgens rooster 

 
 
Volgens rooster 
 
10.15-11.35 uur 
10.15-11.35 uur 
09.15-14.50 uur 
08.35-14.50 uur 
 
 
 
 

 
19.30-22.00 uur 
19.30-21.00 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Het schooljaar 2018/2019 zit er bijna op …….., dit is alweer de laatste Mhemouders. 
 
In deze Mhemouders worden onder andere een aantal veranderingen in het nieuwe schooljaar 
benoemd. Beknopt, de meeste van die veranderingen zullen op de mentoravonden bij de start van 
het schooljaar nader worden toegelicht. 

 
Volgende week, een week vol klassenbesprekingen, komen de meeste leerlingen alleen nog 
maandag en vrijdag naar school. Op maandag om de boeken in te leveren en op vrijdag voor het 
ophalen van het rapport en de laatste mentoractiviteit. 
 
Voor nu wens ik u namens alle medewerkers een heerlijke zomervakantie. 

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

 

 

Mhemouders, 11 juli 2019 
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94,6% GESLAAGD                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
We zijn trots te kunnen melden dat 94,6 % van onze 4M(H) leerlingen is 

geslaagd. Daarmee doen we het vergeleken met de collega-scholen erg 

goed! Uit een speech op de diploma-uitreiking: “Het VMBO-T-diploma is 

een machtig mooi diploma. Het laat zien dat je wat je in je mars hebt. 

Het is je toegangskaartje voor verdere studies. Pak die kans. Investeer in 

je zelf.  

 

Om in je vervolgopleiding, of het nu 4H is of op het ROC, succesvol te kunnen zijn is je diploma het 

begin. Ook straks komt het weer aan op inzet. Ook dan is van belang hoe zelfstandig je bent, of je 

kunt reflecteren, kunt plannen, goede keuzes kunt maken. We zijn ervan overtuigd dat jullie 

volgend jaar in je vervolgopleiding zult zeggen dat je op Mheenpark hierop goed bent voorbereid. 

We wensen je veel succes en plezier !” 

 

GEVONDEN VOORWERPEN                                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Graag willen wij nog een keer onder de aandacht brengen dat de spullen 

die niet opgehaald worden bij de gevonden voorwerpen aan het einde 
van dit schooljaar naar een goed doel zullen gaan. We nodigen leerlingen 
en ouders dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen 
zodat zoveel mogelijk spullen weer kunnen worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar.  
 

Bij het Infopunt Leerlingen liggen nog tal van schoolboeken zonder naam. 
Bij het niet kunnen inleveren van een boek wordt deze in rekening gebracht. Mocht uw zoon of 
dochter nog een boek missen, dan kan een kijkje nemen dus zeker geen kwaad! 
 
 
OVERSTAP MHEENPARK NAAR WALTERBOSCH               VOOR OUDERS 3HAV LEERLINGEN 

 
Onze Havo en VWO leerlingen maken na klas 3 de overstap naar de 

bovenbouw van het Walterbosch. Sommige leerlingen zien hier tegenop, 
de ander kijkt er juist naar uit. Een nieuwe school is altijd onwennig, 

verder zijn er duidelijke verschillen tussen onderbouw en bovenbouw: 
vakkenpakketten, clusters en hierdoor soms ook tussenuren. Ook voor 
leerlingen die op het Walterbosch zijn begonnen is de overstap naar de 
bovenbouw dus even wennen. 
 

Om de overstap voor onze leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen vindt er regelmatig 
overleg plaats tussen het Mheenpark en Walterbosch. Het LOB (loopbaan oriëntatie en 

begeleiding)-programma voor klas 3HV wordt al jaren door onze decaan in samenspraak met de 
decaan van het Walterbosch ontwikkeld.  
 
Onze 3HV-leerlingen hebben op 18 juni tijdens de zogenaamde ‘ervaringsdag’ kennisgemaakt met 
de manier van lesgeven in de bovenbouw en met het schoolgebouw van Walterbosch.  Aan het 
begin van het schooljaar is er extra aandacht voor ‘onze’ leerlingen, zij zullen immers op de hoogte 
moeten worden gebracht van het hele reilen en zeilen op hun nieuwe school. De mentor in klas 4 

houdt de eerste periode goed in de gaten of de overstap en het wennen van de Mheenpark 

leerlingen soepel verloopt.  
 
Door onze samenwerking met het Walterbosch en onze ervaringen van afgelopen jaren hebben we 
er alle vertrouwen in dat ook in de toekomst de overstap van onze leerlingen naar het Walterbosch 
naar wens zal blijven gaan. 
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VERANDERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR (1)                          VOOR ALLE OUDERS 

 
Op Mheenpark bieden we twee krachtige leerroutes aan, Delta en 
regulier. Beide leerroutes zijn uniek, ze onderscheiden zich echt van het 
onderwijsaanbod op de andere scholen in de wijde regio. Oók regulier is 
uniek: lessen van 80 minuten, 4 lessen op een dag, wereldburgerschap, 
plusvakken, veel ondersteuning. Met de naam ‘regulier’ doen we deze 

leerroute te kort. Vinden wij. 
 
We hebben daarom besloten met ingang van het nieuwe schooljaar een 

andere naam te gaan gebruiken: Vita. Vita staat voor ‘leven, levendig’, ‘weten of kennen’ en ‘vier 
keer tachtig’. Het past visueel en qua klank bij Delta. Vita en Delta dus !  

VERANDERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR (2)                            ALLEEN VOOR VITA  

 
 Twee toetsweken. Net als dit jaar. Ze zijn echter anders gepland: 
vóór de kerstvakantie en vóór de meivakantie. 
 Klas 1 en 2 hebben zoveel mogelijk les in hun ‘eigen’ gebouw: het 

gebouw aan de Duizendschoon. 
 De dinsdag krijgt voor de leerlingen een iets andere opbouw: 

o 1A – ondersteuningsuur 
o 1B – wereldburgerschap 
o  2 – les 
o  3 – les 
o 4A – inloopuur 

o 4B – vrij (teamoverleg) 
 Het D-uur verdwijnt, er komen ondersteuningsuren en inloopuren voor terug. 
 In het ondersteuningsuur krijgen leerlingen die het nodig hebben extra hulp. School 

bepaalt (in overleg) welke leerlingen verplicht aan welk ondersteuningsuur dienen deel te 
nemen. Ondersteuning wordt in modulevorm aangeboden (dus minimaal een aantal weken 
achtereen) voor: rekenen/wiskunde, taal/Nederlands, Engels, structuur, Duits, Science en 

Mens en Maatschappij. 
 In het ondersteuningsuur kunnen leerlingen ook kiezen voor versterkt Engels. Na een 

placement-test krijgen ze les op hun eigen ERK-niveau (A2/bronze, B1/silver of B2/gold). 
Voor een drempelloze toegang tot Cambridge op Walterbosch is ‘goud’ een voorwaarde. 
Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid een Anglia-certificaat te behalen. 

 In het inloopuur kunnen/moeten leerlingen, veelal bij hun eigen docent, extra uitleg vragen 
en/of achterstanden wegwerken. Als leerlingen een vak willen herkansen, is deelname aan 

het inloopuur verplicht. 
 Leerlingen krijgen 4 herkansingsmogelijkheden (jokers) per jaar. Toetsen uit periode 5 

kunnen niet herkanst worden. Toetsen uit andere periodes in de periode erna, met een 
maximum van één per periode. Jokers kunnen dus niet gespaard worden. Bij herkansen 
geldt vooraf een ‘inspanningsverplichting’, veelal in het inloopuur. 

 We willen leerlingen minder snel in een schoolsoort plaatsen, meer kansen bieden. Om die 
reden hebben we nog slechts twee soorten brugklassen (MH en HV – de brugklas M 

verdwijnt) en twee soorten tweede klassen (M en HA – 2H verdwijnt).   
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VERANDERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR (3)                         ALLEEN VOOR DELTA 

 
 Delta wordt gehuisvest in een apart gedeelte aan de Zilverschoon, 
lokaal 15 t/m 26. De kleine aula, de omloop en twee grote lokalen zijn 
prima geschikt om onder andere werktijd goed vorm te geven.  
 In klas 1 en 2 zal het onderwijsprogramma verder doorontwikkeld 
worden. 

 Klas 3 draaien we komend jaar voor het eerst. Het jaar staat vooral 
in het teken van de voorbereiding op leerjaar 4. Om die reden zijn de 3e 
klassers 2 middagen vroeger vrij (om te leren thuis te werken en  

huiswerk te plannen), gaan we na de Kerst les geven in vakken (in plaats van in leergebieden), 
gaan we (een beperkt aantal) toetsdagen invoeren en (af en toe) cijfers geven.  

 
 

KLASSENSAMENSTELLING NIEUW SCHOOLJAAR & SOM APP              ALLEEN VOOR VITA                                                                      

 
Omdat we op het Veluws College Mheenpark zowel in de brugklas (1MH 

en 1HA) als in de tweede klas (2HA) werken met zogenaamde 
dakpanklassen is het onvermijdelijk dat klassen ieder jaar opnieuw 
worden samengesteld. Bij deze samenstelling moet met zeer veel zaken 
rekening worden gehouden: keuze plusvak, groepsgroottes, verdeling 
jongens/meisjes, verdeling zorgleerlingen, adviezen mentoren, etc.  
 
Hierdoor is het veelal niet mogelijk, hoe graag we dat ook zouden willen, 

ook nog de wensen van de leerlingen te honoreren. Gelukkig is er de pleister op de wonde dat 
werken met ‘vaste schooltijden’ het mogelijk maakt dat er in ieder geval wel altijd met 
vriendjes/vriendinnetjes naar en van school gefietst kan worden. 
 
Gedurende de zomervakantie zal de Som app niet te gebruiken zijn voor ouders/verzorgers en 
leerlingen. Vanaf 2 september zal de app weer operationeel zijn.  

 

 

START NIEUW SCHOOLJAAR                                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Eerst vakantie! Hopelijk is iedereen daarna heerlijk uitgerust en klaar 

voor een nieuw schooljaar. We starten op maandag 2 september. Alle 

klassen hebben dan een programma met hun mentor van 10.15 tot 11.35 

uur. De Delta-leerlingen zijn welkom in het lokaal volgens onderstaand 

schema. Voor de eerste dag is alleen een etui nodig.   

 

klas lokaal locatie mentor 

1D1  16  ZS mevrouw Joustra/mevrouw den Hollander 

1D2  17  ZS mevrouw Mulder/mevrouw te Velthuis 

1D3  18  ZS mevrouw de Groot/de heer Rétei 

2D1  25  ZS de heer Reiber/mevrouw Elzinga 

2D2  26  ZS mevrouw Baars/de heer Hurenkamp 

2D3  20  ZS de heer Beltman/mevrouw de Groot 

3D1  23  ZS mevrouw Owens/de heer Reiber 

3D2  24  ZS de heer Hurenkamp/mevrouw Haarman 

3D3  22  ZS de heer Beltman/mevrouw Brekelmans 
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Voor de Vita-leerlingen geldt onderstaand schema. Zij hebben de eerste dag een etui en 2 Euro 

nodig.   

klas lokaal locatie mentor 

1MH1  41  DS  mevrouw van Drunen 

1MH2  42  DS  mevrouw Kershof 

1HA1  43  DS  de heer Timmer 

1HA2  44  DS  de heer de Meijer 

2M1  30  DS  mevrouw Hoste 

2M2  31  DS  mevrouw Kouijzer 

2M3  33  DS  mevrouw Metz 

2HA1  35  DS  mevrouw Nijenhuis 

2HA2  36  DS  mevrouw van der Linde 

2HA3  40  DS  mevrouw Nijenmanting 

3M1  4  ZS  mevrouw Bouwmeester 

3M2  5  ZS  de heer van den Berg 

3M3  6  ZS  de heer Polman 

3H1  7  ZS  mevrouw Schaap 

3H2  8  ZS  de heer Bello 

3H3  9  ZS  mevrouw de Bok 

3A1  10  ZS  mevrouw Kirpa 

4M1  11  ZS  mevrouw Korf 

4M2  1  ZS  de heer van Lenthe 

4M3  2  ZS  de heer Koster 

4MH1  3  ZS  de heer van de Wetering 
 

Ook op dinsdag 3 september is er nog een introductieprogramma voor alle klassen van 09.15 – 

14.50 uur. Meer informatie over de invulling van die dag ontvangen de leerlingen op maandag 2 

september van hun mentor. Voor de brugklassen Vita en alle klassen Delta staat er op woensdag   

4 september ook nog een introductiedag op het programma.  

De lessen volgens rooster starten op woensdag 4 september (klas 2, 3 en 4 Vita) of op donderdag 

5 september (brugklassen Vita en alle klassen Delta). 

BOEKEN NIEUW SCHOOLJAAR                                                                 ALLEEN VOOR VITA 

 
In tegenstelling tot vorige jaren worden de boeken nu uitgereikt aan de 

leerlingen door de mentor op maandag 2 september tijdens hun 

introductie.  
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MENTORAVONDEN START SCHOOLJAAR                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Hieronder vindt u het schema van de mentoravonden die gepland staan 

aan het begin van het schooljaar.  

 
 
 
 

 
 
 
 
VAKANTIEROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR                                       VOOR ALLE OUDERS 

 
Het vakantierooster voor 2019–2020 ziet er als volgt uit: 

Start schooljaar 2 september 2019 
 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie (incl. 
konings- en 

bevrijdingsdag) 

Let op: woensdag 22 april t/m dinsdag 
5 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije 
dag) 

21 + 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Let op: de meivakantie in het primair onderwijs valt niet altijd samen met de meivakantie in het 

voortgezet onderwijs. We adviseren u dit goed te controleren voordat u uw vakantie boekt. 

 
 
DEELNAME ONDERZOEK                                                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
We hebben “BOP onderzoek en communicatie” gevraagd direct na de 

zomervakantie een marktonderzoek uit te voeren. Onderdeel hiervan is 

digitale vragenlijst voor ouders van onze leerlingen. De vragenlijst bevat 

een beperkt aantal vragen en gaat in op motieven achter school- en 

conceptkeuze, wensen en verwachtingen ten aanzien van het voortgezet 

onderwijs en sterke en verbeterpunten van de school en beide leerroutes. 

We hopen dat u straks, na de vakantie aan dit onderzoek deel wilt 

nemen. Uw medewerking is voor ons zeer waardevol! 

 

 

 

Donderdag 5 september 1D incl. leerlingen  

Maandag 9 september 1MH/1HA/2M 

Dinsdag 10 september 2HA/3HA 

Woensdag 11 september 3M incl. LOB 

Dinsdag 17 september 2D incl. leerlingen 

Dinsdag 17 september 3D incl. leerlingen 

Donderdag 19 september 4M(H) 

 

 

 

 

 

 


