
 

 

 

 

Informatie start nieuwe schooljaar  

                        vmbo Ermelo - augustus 2020      
 

  

Klaar voor de start ..... 

Een nieuw schooljaar gaat beginnen. Voor de leerlingen die hier al op school zitten geeft 
dat weinig spanning meer. Voor de nieuwe leerlingen betekent het de ene school uit, de 
andere school in en dat is een grotere stap. Leerlingen hebben er zin in, maar vinden het 
ook spannend. En dat begrijpen we heel goed. Gelukkig is die spanning voor de meesten 
na de eerste schooldag weg.  
 
We zijn blij dat we weer met alle leerlingen de school kunnen beginnen. Dat leerlingen 
elkaar weer kunnen ontmoeten en samen een klas kunnen vormen.  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie die van belang is voor een goede start.  
Met elkaar zullen ons goed aan de regels i.v.m. de hygiëne moeten houden.  
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Soms wordt u doorverwezen naar 
informatie die op de website staat. We verwachten dat we met deze 
nieuwsbrief mogelijke vragen die er nog zijn daarmee hebben kunnen beantwoorden.  
 
Zo kom je er wel, als klas! 
Als je let op die uitgestoken hand, 
op die verlegen blik, 
op de sombere trek om iemands mond, 
op de pretlichtjes in iemands ogen, 
op die overslaande stem, op die neergeslagen ogen, 
op die angstige vraag, of op die vrolijke stemming; 
dan kom je er samen wel als klasgenoten. 
 
Dan let je op elkaar en leef je mee, 
ongevraagd en zonder woorden. 
Dan help je elkaar het schooljaar door. 
 
We hopen dat uw zoon of dochter zo weer een mooi schooljaar zal beleven en met 
elkaar een fijne groep zullen vormen.   
 
Leonie Prins 
Tanja Huisman 
afdelingsdirecteuren 
 



  

Klas en lesrooster 

Via Magister kunnen zowel u als uw zoon/dochter inzien in 
welke klas hij/zij is geplaatst. Ook is het lesrooster hierin terug te 
vinden. De leerlingen van de brugklas worden hierbij geholpen 
door hun mentor. 
De ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen krijgen in 

deze week per e-mail een inlogcode en wachtwoord toegestuurd. 
Magister is gisteren, woensdag 26 augustus, weer ‘open gezet’. De leerlingen moeten 
goed in hun rooster kijken op welke dag en welk tijdstip zij op school worden verwacht. 
De leerlingen die als zij-instromer nieuw op school komen kunnen Magister nog niet 
inzien omdat zij nog geen account hebben. Zij hebben allen een brief thuis gestuurd 
gekregen. 

De brugklasleerlingen verwachten we maandagmiddag 31 augustus om 14.00 uur op 
school.  

>> link naar Magister 

 

  

 

 

Belangrijke data  

Op de website is een lijst met belangrijke data en vakanties te 
vinden. 

>> Link overzicht belangrijke data 

 

 

 

 

Schoolgids 2020-2021 

De schoolgids voor het jaar 2020-2021 is een praktisch document. 
Het geeft alle informatie die voor leerlingen en ouders van belang 
is: vakanties, schooltijden, onderwijs, ondersteuning, regelingen 
en afspraken, etc. Ook dit jaar verschijnt de gids in digitale vorm.  

>> schoolgids vmbo Ermelo 2020-2021   

https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=821b247f6a1c4d75b7b434d6609ced81&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-groevenbeek.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%26state%3D2bc042f6dd324ac1922e1cb8cd6e0211%26nonce%3D3ae1b58fc015480a8011464db250a18c%26acr_values%3Dtenant%253Agroevenbeek.magister.net
https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-vmbo-ermelo
https://schoolgids.groevenbeek.nl/magazine/vmbo-ermelo/


 

 

Spelregels 

Een goede sfeer op school vinden we heel belangrijk. Daarvoor 
moet iedereen zijn/haar best doen. Het belangrijkste is rekening 
met elkaar te houden en respect tonen naar elkaar. Om alles zo 
goed mogelijk te laten verlopen zijn er ook regels en afspraken 
nodig. De belangrijkste afspraken hebben we opgenomen in ‘de 
spelregels van Groevenbeek’.  

>> klik hier voor de spelregels 2020-2021 

  

 

 

Ondersteuning 

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich 
gewaardeerd voelt. Daarom vinden we een goede ondersteuning 
belangrijk. In een brochure geven we een overzicht en uitleg van 
de vele vormen van ondersteuning die Groevenbeek biedt. 

>> brochure ondersteuning 

 

Rookvrije school 

Wij zijn officieel een rookvrije school. Dat betekent dat in het 
gebouw, maar ook op het hele schoolterrein, roken verboden is 
voor iedereen. We gaan er vanuit dat iedereen zich daaraan 
gaat houden zodat sancties niet nodig zijn. Wanneer een 
leerling toch betrapt wordt op roken, zal contact worden 
opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). 
Uit onderzoek blijkt dat veel jonge kinderen op school leren 

roken. Omdat we allemaal weten hoe schadelijk dit is, is een rookvrije school dus 
belangrijk.  

 

Formulier absent melden 

Als uw zoon/dochter door ziekte of door een andere oorzaak niet 
naar school kan komen, dan meldt u dit voor 8.30 uur via het 
absentieformulier op de website. Deze meldingen worden aan 
het begin van de schooldag door een medewerker van het 
leerlingenloket verwerkt. 

 

https://cdn1.groevenbeek.nl/uploads/Editor/2020-2021/v-e/pdf/spelregels-v-e-vs-200716.pdf
https://cdn1.groevenbeek.nl/uploads/Editor/PDF/folder-ondersteuning-def.pdf


Voorlopig gelden ook nog steeds de regels die het RIVM heeft opgesteld. Heeft uw 
zoon/dochter Corona-achtige klachten? Dan blijft de leerling thuis en wordt afgemeld met 
de mededeling dat het om deze klachten gaat. De leerling krijgt vervolgens contact met 
de lesgever via teams en maakt afspraken om de les te volgen.  

Op onze school geldt geen verplichting voor het dragen van een mondkapje, maar een 
ieder is vrij om dit wel te doen als hij/zij zich daardoor veiliger voelt. 

Alleen ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van het absentieformulier. Daarnaast 
kan er slechts gebruik worden gemaakt van dit formulier als het mobiele telefoonnummer 
van (een van) de ouders/verzorgers bij de school bekend is. In verband met de 
telefonische bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar absentiemelding 
via dit formulier op de website. 

>> absentieformulier 

  

De app Klaslokaal en privacy 

Elke leerling van Groevenbeek krijgt een iPad in bruikleen. De 
applicaties die  voor het onderwijs nodig zijn worden centraal op 
alle iPads geïnstalleerd. Eén van die applicaties is ‘Klaslokaal’. 

Deze app is een hulpmiddel voor de docenten om in de klas het gebruik van de iPad te 
sturen. Met Klaslokaal kan een docent bijv. voor alle leerlingen of voor een groep 
hetzelfde programma openen. Een docent kan ook tijdens de les het gebruik van apps 
blokkeren. 

Het beheren/controleren van de iPads gaat niet verder dan nodig is voor het onderwijs. 
Een docent kan via Klaslokaal alleen zien wat een leerling op dat moment zelf ook ziet. 
Docenten kunnen de iPad niet op afstand bedienen. Ze kunnen niet zien wat er eerder op 
de iPad gedaan is of welke websites bezocht zijn. Ze kunnen via Klaslokaal geen 
documenten, teksten of berichten binnen afgesloten apps inzien. Doordat het gebruik van 
de Klaslokaal app plaatsvindt via een bluetooth-verbinding, kan de app alleen binnen 
korte afstand, in de klas worden gebruikt. 

 

 

 

 

   

 
 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/absentiemelding/vmbo-ermelo

