
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

27 mei 
27 t/m 29 mei 

28 mei 
28 mei 
28 mei 
29 mei 
30 mei  
31 mei 
3 t/m 14 juni 
3 juni 
5 juni 
5 juni 
7 juni 
10 juni 

11 juni 
11 + 13 juni 
12 juni 
12 juni 
13 juni 
15 juni 
17 t/m 19 juni 
18 juni 
20 juni 
26 juni 
28 juni 
28 juni t/m 4 juli 

1 juli 
3 juli 
3 juli 
9 + 10 juli 
11 juli 
22 juli t/m 1 sep 

3M 
basisscholen 

Ouders  
R, 1 t/m 3 
Allen 
R 1 t/m 3 
Allen 
Allen 
2D 
Allen 
Groep 8 
R, 3e klas xpl 
 
Allen 

Cambridge 
R, 1 t/m 3 
R, 4M(H) 
R, 4M(H) 
R+D 1e klas 
Cambridge 
R, 4M(H) 
3H/3V 
Anglia 
Allen 
R, 4M(H) 
R, 1 t/m 3 

4M(H)/3HV 
4M1/4M2 
4M3/4M4/4MH 
R, 1 t/m 3 
R+D, 1 t/m 3 
R+D, 1 t/m 3 

3e afnameperiode rekentoets (t/m 9/6) 
Theatergroep MP geeft voorstellingen 

Theatergroep MP geeft voorstelling  
Mentorgesprek (op uitnodiging) 
Ouderresponsgroep Delta & mavo/havo/vwo 
Opgeven herkansing periode 3 & 4 
Hemelvaart, allen vrij 
Dag na Hemelvaart, vrije dag  
Leerplangesprekken  
Ouderraad 
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassen 
Presentatieavond Explore 3e klas 
Finaledag Olympic Moves Arnhem 
2e Pinksterdag, allen vrij 

Cambridge schriftelijk examen 
Herkansingen roosterperiode 3 + 4 
Uitslagdag examen 
Geslaagde leerlingen naar school 
X-night expressie+ 
Cambridge mondeling examen 
Herexamens 
Ervaringsdag bovenbouw op Walterbosch 
Anglia exams 
3-uurs activiteit 
Uitslag herexamens 
Toetsweek 2 

Evaluatieouderavond  
Diploma uitreiking  
Diploma uitreiking 
Inhaaltoetsen 
Feest in het Boschbad 
Zomervakantie 

 
 

19.30-21.00 uur 
15.00-21.30 uur 
19.30-21.00 uur 
 
 
 
 
19.30-21.30 uur 
13.30-15.30 uur 
19.00-20.30 uur 
 
 

 
15.05-17.00 uur 
13.00-14.45 uur 
15.30 uur 
19.30-22.00 uur 
 
 
 
 
15.00-16.30 uur 
 
 

19.30-21.30 uur 
Vanaf 18.00 uur 
Vanaf 18.45 uur 
11.40-13.00 uur 
19.30-22.30 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 
 

Langzaamaan komt het einde van dit schooljaar in zicht. De examenkandidaten hebben het gala op 

kasteel Spelderholt er al op zitten en zijn in afwachting van de uitslag. We duimen voor mooie 

resultaten (en hebben daar alle vertrouwen in !). De reguliere leerlingen bereiden zich voor op de 

tweede (en laatste) toetsweek en de Delta-leerlingen zitten midden in de laatste periode. We 

wensen hen allen veel succes met de laatste loodjes. 

Voor de leerlingen in 3H en 3V zijn het ook nog eens de laatste weken op Mheenpark. Binnenkort 

gaan ze met hun mentoren voor een ervaringsdag naar het Walterbosch: ze gaan in gemixte 

Mheenpark/Walterbosch-groepen speeddaten met bovenbouw-leerlingen, lesjes volgen op de 

‘bovenbouwmanier’ en ontdekken hoe het gebouw in elkaar zit.  

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

Mhemouders,  28 mei 2019 
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MAANDAG 1 JULI                                  VOOR 4M(H), 3V EN 3H 

 
De officiële uitnodiging volgt nog, maar we willen u nu alvast attenderen 

op de evaluatie-ouderavond op maandag 1 juli. We willen die avond 

graag met u terugkijken op drie of vier jaar Mheenpark. Zijn uw 

verwachtingen uitgekomen? Waar bent u tevreden over? Wat viel tegen?  

 

We hechten er veel waarde op een dergelijke wijze gezamenlijk af te 

sluiten. Uw reflectie helpt de school en de volgende generatie leerlingen 

weer verder. We hopen dan ook op een grote opkomst ! 

 

DE STUDIEKRING ORGANISEERT TOETSWEEK –OPVANGKLAS      ALLEEN VOOR REGULIER 

 
Voorafgaand en in de aankomende toetsweek organiseert Studiekring op 

Mheenpark de Toetsweek Opvangklas. In deze klas kunnen leerlingen uit 
alle klassen onder toezicht en in alle rust de proefwerken/toetsen 
voorbereiden. Wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om 
overhoord te worden. In deze opvangklas wordt het huiswerk niet 
gecontroleerd. Wij bieden puur een rustige plek om zelfstandig te kunnen 
werken. 

  
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden:  
-          Maandag 24 juni van 14.00 tot 17.00 
-          Dinsdag 25 juni van 14.00 tot 17.00 
-          Woensdag 26 juni van 14.00 tot 17.00 
-          Donderdag 27 juni van 15.00 tot 18.00 
-          Vrijdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 

 
Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind 
deelneemt aan de Opvangklas, wordt hij of zij verwacht vanaf de begintijd en is hij of zij verplicht 
tot het eind te blijven. Wanneer uw kind later begint of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u 
vriendelijk dit via een e-mail naar locatieapeldoornoost@studiekring.nl kenbaar te maken. 

 

De kosten bedragen€ 90,- per leerling voor vier of vijf middagen, inschrijven is mogelijk voor 
minimaal vier middagen. Om in te schrijven vult u het inschrijfformulier op de website in, 
www.studiekring.nl/aanmelden. Voor meer informatie kunt u terecht bij vestigingsmanager Daphne 
le Clercq, daphneleclercq@studiekring.nl. 
 
N.B.: De leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. 
Uiterste inschrijfdatum is 21 juni.  

 
LAATSTE SCHOOLWEKEN                 VOOR ALLE OUDERS 

 
Medio juni krijgen alle leerlingen en ouders het overzicht voor de laatste 
schoolweken. Hierin staat informatie over de toetsweek (voor regulier), 
activiteiten die gepland staan, lesvrije dagen, boeken inleveren, afsluiting 
schooljaar, etc. 
 
De laatste pagina van dit document bevat informatie over de start van 

het nieuwe schooljaar (boeken ophalen, begintijd eerste schooldag, etc.). 

Het is dus van belang deze pagina goed te bewaren, over de 
zomervakantie heen. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:locatieapeldoornoost@studiekring.nl
http://www.studiekring.nl/aanmelden
mailto:daphneleclercq@studiekring.nl
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PROJECT- EN EXCURSIEWEEK                                                 VOOR ALLE OUDERS 

 
Onderwijs …… iedere dag anders. Dit gold zeker voor de projectweek kort 

voor de meivakantie: Excursies naar bijvoorbeeld Normandië, Berlijn, 

Keulen, Spanje, Engeland en zelfs Bosnië, citotoetsen, projecten 

betreffende o.a. cultuur en  duurzaamheid, lessen, oefenexamens in 4M 

en alles wat ik vergeet .……..  

We kijken er tevreden op terug. Met nadruk geldt dit voor de excursies: 

geen ouderwetse ‘schoolreisjes’, maar volle, inhoudsrijke programma’s, waar veel geleerd wordt. 

We zijn trots op het diverse aanbod en de uitwisselingen die er aan gekoppeld zijn.  

GOEDKOOP SOFTWARE BESTELLEN                                                       VOOR ALLE OUDERS  

We willen u er nogmaals op attent maken dat leerlingen via de 

website slim.nl zeer voordelig software kunnen bestellen. Dit geldt ook 

voor AntiVirus pakketten. Zie link.  

 
Alle aangeboden pakketten zijn prima, de ervaringen met Bitdefender 
Antivirus Plus 2019 zijn uitstekend. 
 

 

DIVERSE DELTA-ONDERWERPEN                                                     ALLEEN VOOR DELTA 

 
Op woensdag 5 juni zijn de brugklasleerlingen om 13.00u vrij. De 2de 
klassers zijn om 14.00u vrij, na hun les lichamelijke opvoeding. Dit 
omdat we die middag in het gebouw aan de Duizendschoon de nieuwe 

brugklasleerlingen van het komende schooljaar zullen ontvangen. 
 
De afrondingsweek van periode 5 start op vrijdag 28 juni en loopt tot en 
met donderdag 4 juli. Op vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen vrij in verband 

met een nakijkdag. 
 
Op dinsdagmiddag 2 juli bereidt het Delta-team zich met de nieuwe collega's voor op het nieuwe 
schooljaar. De leerlingen zijn dan om 13.00 uur vrij. 
 
Op donderdag 4 juli is er een open les van expressie Delta. Ouders van 2de klassers die dit 

keuzevak volgen, zijn van harte uitgenodigd om van 10.30 tot 11.30 uur in lokaal 12A een kijkje te 
komen nemen. 
 
Op woensdag 10 juli willen we met behulp van ouders een workshopochtend organiseren. Wilt u 
een workshop verzorgen, meldt u zich dan aan bij j.vanelzelingen@veluwseonderwijsgroep.nl? 
  
Onze pedagogisch medewerkster, mevrouw Tulaseket, gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. 

Haar werktijd wordt grotendeels opgevangen door mevrouw van de Wijngaard, mevrouw van Eldik 

en meneer Russchen. Voor een klein deel is helaas geen vervanging gevonden. Een 
aantal leerlingen uit de tweede klas, zij die niet het vak informatiekunde volgen, heeft daarom op 
woensdagmiddag na 15.00 uur thuiswerktijd – ze mogen er echter ook voor kiezen om tot 16.30 
uur in de aula op de Duizendschoon te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

https://slim.nl/shop/browse/software/beveiliging-onderhoud/antivirus
mailto:j.vanelzelingen@veluwseonderwijsgroep.nl
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TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN                                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Ieder jaar nemen wij een enquête af onder leerlingen en ook onder 

ouders betreffende de tevredenheid over Mheenpark.  

De respons van ouders is dit jaar buitengewoon veel groter dan vorig 

jaar, waarvoor dank. Alleen met feedback van leerlingen en ouders 

kunnen wij genieten van alles wat goed gaat en weten wij ook waar we 

kunnen verbeteren. Waarschijnlijk heeft het geholpen dat u als ouders dit 

jaar gemakkelijker bij de enquête kon komen, het blijft fijn dat velen 

gereageerd hebben. 

 

Voor een uitgebreide versie verwijs ik graag naar scholenopdekaart.nl, u komt dan op een website 

waar alle scholen in Nederland zich presenteren. Op het tabblad “Waardering” vindt u informatie 

over de tevredenheidsonderzoeken. De tevredenheid van leerlingen is de laatste jaren gestegen 

van een 6,6 in 2017 naar een 6,7 het jaar daarop en nu naar een 6,9 in 2019. 

Een deel van de enquêtevragen gaat over ons schoolklimaat waar we een 7,2 krijgen en de 

veiligheid en hier krijgen we maar liefst een 9,1 voor. Deze resultaten stemmen ons erg tevreden. 

De tevredenheid van ouders was een 8,0 in 2017. Vorig jaar was de tevredenheid gedaald naar 

7,6, maar gelukkig is er weer een stijgende lijn naar 7,7. 

 
 
BEDANKJE NAMENS WARCHILD                        VOOR ALLE OUDERS 

 
Vandaag ontvingen wij per post een bedankkaartje namens Warchild 

geadresseerd aan de leerlingen van de Mheenpark Challenge XL met de 

onderstaande tekst: 

Hi Toppers, Wat hebben jullie met zijn allen een super prestatie 

neergezet! En wat een geweldige donatie !! Heel erg bedankt voor jullie 

inzet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/768/Veluws-College-Mheenpark?school=768&presentatie=1&sortering=2
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TOESTEMMINGSFORMULIEREN AVG                                           VOOR ALLE OUDERS 

 
Dit schooljaar zijn er, in verband met de AVG –wetgeving, 

toestemmingsformulieren uitgedeeld voor het gebruik van beeldmateriaal 

door school. Van een groot aantal ouders c.q. leerlingen (van 16 jaar en 

ouder) hebben we deze formulieren retour ontvangen. Op 8 mei is er nog 

een herinneringsmail uitgegaan naar ouders waarvan het formulier nog 

niet retour is ontvangen. Deze week zal er nogmaals een mail verstuurd 

worden naar de ouders van leerlingen waarvan wij nog geen formulier 

retour hebben ontvangen. Aan u het verzoek, als u een mail ontvangt, het toestemmingsformulier 

alsnog in te vullen en door uw zoon/dochter in te laten leveren op de administratie. 

 

EINDFEEST IN HET BOSCHBAD                                                             VOOR ALLE OUDERS 

 
Ook dit jaar organiseren wij een “spetterend” eindfeest. Het eindfeest zal 

plaatsvinden op donderdag 11 juli en niet zoals in de jaaragenda staat 

vermeld op vrijdag 12 juli. Het feest vind plaats in het Boschbad en 

begint om 20.00 uur en zal tussen 22.00 en 22.30 uur afgelopen zijn.  

Toegangskaartjes zijn vanaf maandag 17 juni te koop. Omdat wij het 

Boschbad beschikbaar hebben voor alleen onze eigen leerlingen is een 

abonnement van het zwembad deze avond niet geldig. 

Wij verheugen ons enorm op dit leuke eindfeest! 

 

 

 

 

 

 

 


