
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

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 

1 apr 
1 apr 
3 apr 
4 apr 
Week van 8 apr 
11 t/m 17 apr. 
12 apr 
15 apr 
15 t/m 17 apr 
15 t/m 17 apr. 
17 apr 
18 apr 

18 apr 
19 apr 
22 apr t/m 3 mei 

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 

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

Allen 
Allen 
Allen 

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, studiemiddag 
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, PS FIFA toernooi, ovb 

Deadline inschrijven MBO opleiding 
Opgeven herkansing periode 3 
Herkansing 4M(H) periode 3 
Ouderavond van de Ouderraad 
Excursieweek diverse bestemmingen 
Afrondingsweek  
Cijferlijst mee 
Cijferlijst retour ondertekend 
Gewone lesweek, geen afrondingsweek 
Vrijwillige excursie naar York 
3-uurs activiteit 
Actiedag voor WarChild 

Actiedag – schoolfeest 
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 
Meivakantie 

 
Vanaf 19.00 uur 

 
 
 
 
19.30-21.30 uur 
 
15.00-21.30 uur 
 
 
 
 
15.00-16.30 uur 

 
 
08.15-10.05 uur 
19.30-21.30 uur 
 
 
 
Vóór 10.00 uur 
 
 
15.00-16.30 uur 
 

19.30-22.30 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 

 

Het voorwoord van deze Mhemouders wil ik graag gebruiken om u te vragen deel te nemen aan het 
tevredenheidsonderzoek dat we binnenkort zullen afnemen. Jaarlijks nemen we in het kader van 
ons kwaliteitsbeleid deze onderzoeken af onder leerlingen en ouders. We vinden een hoge respons 
belangrijk: het laat ons zien wat we goed doen, maar ook wat beter kan. Door uw deelname helpt 
u dus ons onderwijs/de school te verbeteren. Binnenkort ontvangt u over dit onderzoek andere 
informatie. Voor nu het vriendelijke verzoek hier straks even tijd voor te nemen.  

 

Heel veel dank alvast. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark) 
 

 

 

 

Mhemouders,   4 maart 2019 
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OUDERAVOND: DE VERSLAVENDE DIGITALE WERELD         VOOR ALLE OUDERS 

 
Verdwijnt uw zoon onmiddellijk in het gamen als hij thuiskomt en is het 
soms zelfs lastig om dit te onderbreken voor het avondeten? Is uw 
dochter voortdurend met haar smartphone bezig en lijkt het ‘online leven’ 
soms belangrijker dan het ‘echte leven’? Zijn Fortnite, Minecraft, 
Instagram of Snapchat belangrijker dan sporten of met elkaar iets doen? 

Vinden ze het lastig om zich op huiswerk te concentreren omdat ze 
steeds afgeleid raken door een appje of social media?  
 

De digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het gebeurt, maar zonder het zich bewust te 
zijn, verliezen ze zichzelf erin. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze 
wereld zo verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee 
om als ouder? Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken?  
 

Laurens Veltman van Digital Awareness gaat op 4 april op interactieve wijze (en met humor) op 

deze onderwerpen in. Vanuit eigen ervaringen en de theorie geeft hij inzicht in het digitale gedrag 
van uw zoon/dochter en geeft hij handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate 
van) digitaal gedrag!  
 

Het belooft weer een boeiende avond te worden. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort.  

KINDEREN STERKER DAN OORLOG!                                                                          
ACTIEDAG WARCHILD OP 18 APRIL                                                    VOOR ALLE OUDERS 

 
Aan het begin van dit schooljaar hebben de leerlingen ons nieuwe sociale 
doel gekozen: War Child. Op donderdag 18 april gaan we proberen 
hiervoor zoveel mogelijk geld in te zamelen. ‘s Middags is er aan de 
Duizendschoon een Mheenmarkt (met tal van activiteiten) gecombineerd 
met de SponsorMheenloop. ’s Ochtends, in alle vroegte al, vertrekt een 
groep sportievelingen naar Amsterdam om vanaf het hoofdkantoor van 

War Child multi-sportend terug te keren. Zij leggen ieder 
mountainbikend, kanoënd, steppend, skeelerend en hardlopend ruim 

100km af, de Mheenpark Challenge XL. 
 
’s Avonds ronden we af met een schoolfeest. Aan het begin van dit schoolfeest hopen de 
deelnemers aan de Mheenpark Challenge XL op school aan te komen. 

We nodigen u nu alvast uit in de middag (op de Mheenmarkt) of om 19.30 uur (bij de binnenkomst 
van de Mheenpark Challenge XL) aanwezig te zijn. 
Wilt u spulletjes voor de markt inbrengen? Boeken, speelgoed, kleding, goede 2de hands spulletjes? 
Graag ! Of misschien heeft u ideeën? Of attributen die wij kunnen gebruiken, als bijvoorbeeld een 
springkussen? Zoekt u dan contact met Karin van Eldik? K.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl 

MEIVAKANTIE SCHOOLJAAR 2019-2020                     VOOR ALLE OUDERS 

 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar voor alle VO-scholen in 
Apeldoorn is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd, onder andere op 

onze webstite. Opvallend is ‘de meivakantie’, deze is van woensdag 22 

april tot en met dinsdag 5 mei. Een vakantie van een woensdag tot en 
met een dinsdag is ongebruikelijk, maar is, vanwege de planning van de 
eindexamens, de enige reële mogelijkheid om te komen tot twee weken. 
In dit verband is het van belang te weten dat voor het basisonderwijs de 
meivakantie anders is, daar heeft men gekozen voor 27 april t/m 8 mei. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:K.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl
https://mheenpark.veluwscollege.nl/schoolgids/algemeen/vakanties/
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WERELDBURGERSCHAP EN NLDOET                VOOR REGULIER 

 
Al jaren vatten we onze onderwijsvisie samen in drie woorden: vaardig, 
verbonden en op maat. Verbonden heeft te maken met verbinding 
binnen school (je veilig en gekend voelen, het naar je zin hebben) en 
verbinding met de wereld buiten school (de maatschappij, de wijk, de 

wereld). Het laatste geven we vorm op diverse manieren, onder andere 
middels de maatschappelijke stage, het vak wereldburgerschap en het 
Global Citizen School-zijn. Binnen het vak wereldburgerschap komt 
binnenkort NLdoet ter sprake, de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland, waarbij het Oranje Fonds iedereen uitnodigt om op 15 en 16 maart 2019 een dagje de 
handen uit de mouwen te steken.  
 

Aansluitend bij onze onderwijsvisie staan we verzoeken om verlof vanwege deelname aan NLdoet 
op vrijdag 15 maart toe, mits ingediend door ouders (ondersteund met een kopie van de 
inschrijving voor NLdoet) en deelname op zaterdag 16 maart niet mogelijk is. Let wel: dit geldt 
alleen voor klassen die wereldburgerschap hebben (dus niet voor 3A, 3AV en 4M(H)) en niet voor 

leerlingen uit 2H en 2HA (omdat zij via hun deelname aan het Erasmusproject MAD, Make A 
Difference, later al vrijwilligerswerk gaan doen). 

 
TOESTEMMING PUBLICATIE BEELDMATERIAAL         VOOR ALLE OUDERS 

 
Bij het verstrekken van informatie over ons onderwijs, gebruiken we 

regelmatig foto’s en video’s. Deze opnames worden gemaakt tijdens 
gelegenheden zoals reisweken, excursies en lessen. Uw zoon/dochter kan 
op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met 
beeldmateriaal. Wij vinden het belangrijk (en zijn wettelijk verplicht) om 
uw toestemming te vragen voor de publicatie van foto’s en video’s. 
Zonder uw toestemming publiceren wij geen beeldmateriaal van uw kind. 

Kinderen van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven voor 
publicatie van beeldmateriaal.   

Vandaag of morgen mailen we u een toestemmingsformulier voor de publicatie van beeldmateriaal 

van uw zoon/dochter. Uw zoon/dochter ontvangt dit formulier deze week ook uitgeprint. We vragen 

u om het toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk 15 maart in te laten 
leveren bij het Infopunt Leerlingen.   

EXPLORE-LEERLINGEN IN HET NIEUWS                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Navolgend persbericht maakt ons trots: Een ondergronds museum over 
het ontstaan van de Veluwe, een route-app waarbij men kan sparen voor 
kortingen of een nieuw speelparadijs met Apeldoornse thema’s: de 
ideeën van de leerlingen van het Veluws College Mheenpark om toeristen 
naar de stad Apeldoorn te trekken zijn creatief en gevarieerd. ‘Hoe 
verleiden we toeristen om in 2021 Apeldoorn te bezoeken?’ Dit is de 
vraag waar 70 jongeren van het Veluws College Mheenpark uit Apeldoorn 

zich de afgelopen maanden over bogen. Dit doen ze in het kader van een 
initiatief van IVN Natuureducatie, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Hierbij worden 
jongeren betrokken bij duurzame vraagstukken in hun eigen leefomgeving. Op vrijdag 15 februari 
deelden de jongeren tijdens de eindpresentaties in de Apenheul hun oplossingen met elkaar en met 

wethouder Mark Sandmann: ‘We zijn erg onder de indruk van hoeveel tijd, moeite en energie die 
jullie hierin hebben gestoken!’ 

 
Eén van de presenterende groepjes, adviesbureau Erwaarde, mag als winnaar hun idee op het 
Veluwe congres op 14 maart komen presenteren. Zij kwamen met het idee van een ondergronds 
museum met de naam Veluwsaarde. Het museum vertelt aan de hand van de verschillende 
aardlagen onder de stad Apeldoorn op een interactieve manier onder meer het verhaal over het 
ontstaan van de Veluwe en het landschap. 
 
 

 

 

 

 

 

 


