De basis van

Iets voor jou?

Groevenbeek next

Ben je nieuwsgierig?
Zoek je graag uit hoe iets in elkaar zit?

Ontwikkelen

Houd je ervan om zelf dingen te ontdekken?
Vind je het leuk om iets nieuws te leren?
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Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?
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Meeste vragen ‘ja’

me

Leerling

do

aan een opdracht te werken?

nis

Vind je het prettig om samen met anderen

Als je op de meeste van deze vragen ‘ja’ zegt, dan is deze folder
voor jou erg interessant. Het gaat over een nieuwe vorm van
onderwijs, bedoeld voor iemand met jouw talenten en jouw
belangstelling. We noemen deze vorm ‘Groevenbeek NEXT’,
omdat we denken dat deze manier van leren de toekomst heeft.
Je kunt hiervoor kiezen als je een advies hebt voor vmbo KBL,
vmbo TL, vmbo/havo (havo 6) of atheneum/havo en je aanmeldt
bij Groevenbeek in Ermelo.
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Kun je aardig goed plannen?

Eigen leerbehoeften

Oefenen

Ontdekken

Wat houdt Groevenbeek NEXT in?

VEEL VRIJHEID
De wereld waarin we leven verandert snel. Daardoor moeten we
steeds nieuwe dingen blijven leren, ons leven lang. Daarom is het
belangrijk dat je ervaart dat leren leuk is. Het is ook belangrijk dat
je al doende leert welke manier van leren goed bij jou past. Om dit
te bereiken hebben we Groevenbeek NEXT bedacht.
Het belangrijkste verschil met gewoon onderwijs is, dat je veel
vrijheid krijgt. Je kunt een groot deel van de tijd zelf beslissen wat
je wil doen. Je mag zelf bedenken waar je onderzoek naar wil doen,
passend bij de kerndoelen, en wat je daarbij wil leren. Je kunt in
je eentje onderwerpen uitzoeken en er zijn ook onderzoeken die
je samen met anderen doet. Je wordt natuurlijk begeleid door
leraren, die je op weg helpen en die ervoor zorgen dat je genoeg
over verschillende onderwerpen leert. Er zijn drie groepen
onderwerpen: mens & maatschappij, natuur & technologie en taal
& cultuur. De leraren helpen je ook met de vaardigheden die je
nodig hebt: je werk plannen, informatie opzoeken en verwerken,
nadenken over wat je wil en wat je kan, presenteren en nog veel
meer.

Silke Pilon
klas NEXT-1)

“Toen ik in groep 8 zat heb ik
het open huis bezocht en meegedaan aan de open lesmiddagen.
Ik kwam er achter dat het
onderwijs van NEXT heel goed
aansloot bij mijn basisschool,
De Valentijn Harderwijk. Ik
vind de keuzevrijheid erg fijn.

Ik bedenk het

Lekker
zelf

En het NEXT-lokaal is echt
‘vet’. Ik heb eerst een project
gedaan over programmeertaal
van computers. Samen met
mijn buddy zijn we nu bezig met
een onderzoek over cellen van
planten.”

Next uren

Coach
Tijdens de Next uren begeleidt de coach je ook.
Je sluit het onderzoek af met een presentatie.
Hoe je je onderzoek presenteert, bepaal je zelf.
De coach geeft je feedback over het onderzoek
en de coach en jij kunnen dat digitaal volgen
in Peppels. (Zo heet het programma waar
je in werkt tijdens de Next uren) Sommige
onderzoeken doe je alleen. Maar er zijn ook
samenwerkingsonderzoeken.

Een schooldag op Groevenbeek
n
Grote huiskamer

De leerlingen van Groevenbeek NEXT hebben een eigen ruimte, waar ze de meeste schooltijd
doorbrengen. Die ruimte is heel anders ingericht dan een gewoon klaslokaal. Het lijkt meer op een grote
huiskamer met verschillende zithoeken en tafels waaraan je alleen of met een groepje kunt werken.

De lessen zijn verdeeld in 3 groepen:
1. D
 e kernvakken: Nederlands, Engels en
Wiskunde. Tijdens deze lessen werk je
met adaptieve methodes op de i-Pad.
Deze methodes bieden jouw stof aan
op jouw niveau en passen dat steeds
aan. De docent geeft instructie, volgt de
leerling en bespreekt de resultaten.

2. De vakken Godsdienst, Vakcollege en
Bewegingsonderwijs: Bij deze lessen
werk je zoveel mogelijk de op “Next”manier. Je werkt aan je eigen vaardigheden en doelen.

3. De Next uren. Tijdens deze uren
werk je aan jouw onderzoek. Je kiest,
passend binnen de kerndoelen, een
onderwerp waar je je in wilt gaan
verdiepen. Een blok van Next uren
begint altijd met “inchecken”. Op dat
moment maak je de planning en kun
je bespreken met je coach welke hulp
je eventueel nodig hebt. De lessen
eindigen met “uitchecken”. Dan bekijk
je of het gelukt is met de planning, de
voortgang en of je vragen hebt.

Je kunt altijd bij

je Coach
terecht
Mirthe Dekker
klas NEXT-2
)

“Het leuke van NEXT is dat bij
vakken die je minder leuk vindt je
deze vakken zelf leuker kan maken
door je eigen onderzoeken. Zo heb

Hoe gaat de
aanmelding?
Als je een advies hebt voor vmbo KBL, TL, vmbo/havo of atheneum/
havo, kun je je opgeven voor Groevenbeek NEXT. Na de aanmelding
word je met je ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
In dit gesprek gaat het over Groevenbeek NEXT en over de vraag of
dit een onderwijsvorm is die goed bij jou past.

vrijheid krijgt in je aanpak, wordt
het vak ook interessanter en leuker.
Ik volg het onderwijs op havo-6
niveau en wil later een politie
opleiding gaan volgen. Ik heb daar
afgelopen jaar ook een project over
gedaan. Het NEXT-lokaal is super
cool. Er zijn gevarieerde werkplekken zodat je zelf een plek kunt
kiezen waar je aan de slag gaat.
Het is wel een schoolgebouw, maar
voelt minder als een school.”

voor NEXT hebben gekozen merk
je dat er bij hen een goede ‘drive’
is. Dankzij het zelfstandig werken
en het individuele leerproces stuur
je als docent meer op het proces

ik voor geschiedenis een onderzoek
gedaan naar Anne Frank. Omdat je

“Omdat de leerlingen veelal zelf

dan op de kennis. De leerlingen

Wat verwachten
we van je ouders?
Groevenbeek heeft als slogan: Leren doen we samen. Dit betekent
ook dat we graag samenwerken met je ouders. In Groevenbeek NEXT
krijg je veel vrijheid. We hopen en verwachten dat je die vrijheid
gebruikt om veel te leren op een manier die goed bij jou past.
Je ouders moeten daar wel achter staan en jou stimuleren.
Twee keer per jaar is er een voortgangsgesprek. Jij vertelt dan aan
jouw ouders en coach hoe het gaat. Wat ging goed? Wat wil je nog
leren? We vragen ook van ouders of ze mee willen helpen bij
Next door bijvoorbeeld een gastles te verzorgen.

ontwikkelen goede vaardigheden
op het gebied van onderzoek en
presenteren. Ze pikken de kennis
daardoor snel op. In mijn vak
gebied aardrijkskunde zijn deze
‘skills’ erg belangrijk.”

Bert Veeningen –
mentor/docent
aardrijkskunde
NEXT-2)

“Ik vind de manier van leren

Kom langs!

bij NEXT echt fijn. Doordat je
zelf onderzoeksonderwerpen
mag kiezen en informatie gaat
verzamelen beheers je de leerstof
ook goed. Het fijne van NEXT is
dat er een leuke sfeer in de klas
is. Doordat je veel samenwerkt en
elkaar vertelt over je onderzoeken
werkt de manier van werken
ook verbindend. Ik ben in NEXT
gestart met het basisschooladvies
kader. Maar in de afgelopen
twee jaar is gebleken dat ik toch

Zet in jouw agenda
23 november

Informatieavond NEXT
voor jou en je ouders
	(aanvang 19.30 uur)
	Aanmelden voor deze avond kan via onze
website. Kijk bij www.groevenbeek.nl
in het menu van ‘groep 8’ en klik op
‘informatieavonden’.

2 december & 3 februari

examen kan doen op TL-niveau.
Dat is best spannend, want in
leerjaar 3 ga je al toetsen maken
die voor het examen meetellen.
Maar ik kan het niveau prima
volgen, dus dat komt wel goed.”

Sarah
van Staverden
klas NEXT-3)

Open lesmiddagen NEXT
(van 14.00 tot 15.30 uur)

	Kom naar de open lesmiddag en ervaar
zelf hoe leuk het NEXT onderwijs is.
Aanmelden kan via www.groevenbeek.nl
in het menu van ‘groep 8’ en klik dan op
‘open lesmiddagen’.

18 januari

Open Huis
afdeling vmbo Ermelo
(van 18.30 tot 21.00 uur)

25 januari

Open Huis
afdeling tvwo/atheneum/havo
(van 18.30 tot 21.00 uur)
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