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   Inhoud 

Colofon      

Redactie: R. Brouwer 

Vormgeving: M. Tennekes 

Trots 
 
In dit jaarverslag kijken we terug op een bewogen 
jaar. De wereld raakte in de ban van het corona-
virus en niemand had kunnen voorzien hoe in 
maart 2020 ons werk en leven in korte tijd zo zou 
veranderen. We stonden voor ongekende uitda-
gingen, maar we zijn trots dat we ondanks alle 
beperkingen, met elkaar het onderwijs voor onze 
leerlingen hebben kunnen continueren en dat we 
vast konden houden aan onze kernwaarden  
veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen. 
Dankzij de goede ICT-faciliteiten, de ondersteu-
ning van de medewerkers van onze servicedesk,  
en de flexibiliteit van onze collega’s en leerlingen 
kon het online onderwijs en later het hybride on-
derwijs snel worden opgestart. Veel activiteiten 
zoals uitwisselingen, excursies en schoolfeesten 
gingen niet door, maar er ontstonden ook veel 
nieuwe initiatieven. 
Groevenbeek is een open christelijke school en 
de Bijbel is inspiratiebron en richtingwijzer voor 
de manier waarop we met elkaar omgaan en het 
onderwijs vormgeven. Het geeft ons het vertrou-
wen om alle leerlingen te kunnen stimuleren hun 
talenten te ontwikkelen.  
Dit jaarverslag vertaalt het trotse 
gevoel en dat willen we graag met 
alle ouders, verzorgers en         
belangstellenden delen. 
 

           R. Brouwer MA 
   directeur / bestuurder  
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   Doelen van Groevenbeek 

                                                             

Visie en doelen 

                                                          

Wat zien we in de school? 

Groevenbeek staat voor een vriendelijk en dui-

delijk pedagogisch klimaat, waarin iedereen zich 

veilig en gerespecteerd voelt. We doen veel om 

de goede sfeer in school te bevorderen en om 

pestgedrag te voorkomen. 

Elke klas een introductieprogramma bij de start 

van het schooljaar, een eigen mentor, een  

lesprogramma voor sociale vaardigheden, men-

torlessen in alle leerjaren, een voorlichting over en 

optreden tegen pesten, veel activiteiten buiten de 

lessen. 

Groevenbeek biedt onderwijs dat alle leerlingen 

stimuleert om hun talenten te ontwikkelen, om 

uitstekende prestaties te leveren en zelf verant-

woordelijkheid te dragen. 

In de beroepsgerichte afdelingen (vakcollege): 

veel praktische vaardigheden. In TL
plus 

(Putten) 

technologie en een praktijkvak. In Groevenbeek 

NEXT volgen de leerlingen individuele leerlijnen, 

gebaseerd op eigen keuzes. 

In Ermelo in TL, V/H en A/H: extra aandacht voor 

sport, cultuur, technologie of Chinees.   

In tvwo en atheneum is voor de moderne vreemde 

talen verdieping mogelijk. We bieden Spaans en 

Chinees aan. Voor alle leerlingen zijn er veel  

buitenlesactiviteiten: sport, toneel, muziek en nog 

veel meer. Er is persoonlijke begeleiding van leer-

lingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk leer-

lingen zonder zittenblijven hun opleiding kunnen 

afronden en dat de examenresultaten boven het  

landelijk gemiddelde liggen. 

De leerresultaten zijn goed. Een overzicht staat 

verderop in dit verslag. 

Groevenbeek houdt rekening met verschillen 

tussen leerlingen in leerstijl, leertempo en ge-

drag. Ons doel is dat leerlingen de deskundige 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

We houden rekening met verschillen in leertempo 

en leerstijl, met behulp van studiewijzers en digita-

le leermiddelen (o.a. iPad).  

De zorgcoördinatoren, remedial teachers, mento-

ren, medewerkers Pluspunt, leerlingencoaches en 

vele anderen geven deskundige en persoonlijke 

ondersteuning. 
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Groevenbeek telde op 1 oktober 2020 

in totaal 3083 leerlingen, 34 leerlingen 

meer dan in 2019. De groei van de 

afgelopen jaren komt doordat in de 

regio een groter percentage van de 

leerlingen voor Groevenbeek heeft 

gekozen. 

   Onze leerlingen 
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   Examenresultaten 

 
Het slagingspercentage was in 

2020 in zeven van de acht afdelin-

gen hoger dan het landelijk gemid-

delde.  

                                                     

De Centraal Schriftelijke Examens 

zijn dit jaar niet doorgegaan. Daar-

om ontbreken de gemiddelde exa-

mencijfers voor 2020.  

 

Slagingspercentages  

 

 

Groevenbeek Ermelo 

 

    

  

 

Groevenbeek 

 

 

Landelijk 

 

 

vmbo basisberoeps 
100% 99,4% 

 

vmbo kaderberoeps 
100% 99,5% 

 

vmbo theoretisch 

 

96,3% 99,2% 

 

Havo 

 

97,6% 97,5% 

 

Atheneum 

 

99,1% 99% 

 

Groevenbeek Putten 

 

    

  

 

Groevenbeek 

 

 

Landelijk 

 

 

vmbo basisberoeps 
100% 99,4% 

 

vmbo kaderberoeps 
100% 99,5% 

 

vmbo theoretisch 

 

100% 99,2% 
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  Onderwijs 
  Wat willen we? Wat zien we in de school? 

  Praktisch en uitdagend onderwijs Vakcollege Dienstverlenen                            

Praktische lessen en projecten ter voorbereiding op de 

beroepsstudie.  

 

TL
Plus 

  

In TL
Plus

 (Putten) krijgen leerlingen naast theorie veel 

praktijklessen. 

                                  

Themaklassen 

In veel afdelingen kunnen de leerlingen kiezen tussen 

sport, cultuur, techniek en Chinees. Er worden toneel-

voorstellingen, exposities en wedstrijden georgani-

seerd.  

 

Business School in havo 4 en 5 

Marketing, boekhouden, een eigen  

bedrijfje opzetten en samenwerken met bedrijfsleven. 

 

Examenvak BSM (havo) en LO2 (vmbo TL) 

Bij de vakken Bewegen, Sport en Maatschappij en 

LO2 doen leerlingen aan bijzondere sporten, organise-

ren sportevenementen, leren over gezond leven, enz. 

 

Chinees 

In de meeste afdelingen kunnen de leerlingen het vak 

Chinese taal en cultuur kiezen. 

 

  Rekening houden met verschillen  

 

 

Leerplein  

De leerlingen werken een deel van de lesuren op een 

leerplein. Ze kunnen daar kiezen voor welk vak ze 

werken en ze kunnen persoonlijke hulp krijgen.  

 

Digitale leermiddelen 

Alle leerlingen in leerjaar 1 t/m 6 werken met studie- 

wijzers en een iPad. Vanaf klas 4 van atheneum en 

havo werken de leerlingen met een laptop. 

                                                                              

Groevenbeek NEXT 

In Groevenbeek NEXT volgen de leerlingen een indivi-

duele leerroute. Ze werken op eigen niveau en in  

eigen tempo. 

 

Meer– en hoogbegaafde leerlingen 

Meer– en hoogbegaafde leerlingen kunnen persoonlij-

ke begeleiding krijgen om uitdagingen te zoeken.  
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13 oktober: De overheid verplicht iedereen 

om in een gebouw mondkapjes te dragen. Na 

een ontwerpwedstrijd kregen alle leerlingen en 

medewerkers een Groevenbeek mondkapje. 

Eind september: Besluit van de directie om 

ook voor de tweede helft van het schooljaar alle 

buitenschoolse onderwijsactiviteiten te staken. 

2020 

... 

apr 

sept 

nov 

dec 

24 maart: Besluit van de overheid dat de 

Centraal Schriftelijke Examens niet doorgaan. 

De  cijfers van de schoolexamens werden      

bepalend voor het al dan niet slagen van de 

leerlingen. 
mrt 

Vanaf 16 maart: Besluit van de overheid tot 

de eerste lockdown. Dat betekende geen fysiek  

onderwijs en geen buitenschoolse activiteiten. 

Schoolexamens voor de examenkandidaten 

konden wel afgenomen worden. De digitale 

leeromgeving werd ingericht en collega’s gin-

gen actief aan de slag met apps en program-

ma’s zoals  Magister, Get-It, Teams, Lesson Up 

en digitale   leer– en toetsmethodes. Leerlingen 

werkten via de studieplanners verder.  

1 april: De lockdown werd verlengd tot en 

met 5 mei. Het ministerie van OC&W kwam met 

aanvullende maatregelen ten aanzien van het 

CSE. Er kwam een gewijzigde slaak/zakregeling 

en de resultaatverbeteringstoets werd geïntro-

duceerd. Daarmee kon het Programma van 

Toetsing en Afsluiting aangepast worden aan de 

nieuwe situatie. 

Vanaf 25 maart: De digitale leeromgeving in-

gericht en online lessen via Teams volgens een 

verkort rooster. 

9 juni: besluit van de schoolleiding dat alle 

buitenschoolse activiteiten zoals uitwisselingen, 

dagexcursies en voorstellingen tot 1 januari niet 

door konden gaan. 

1 juni: Met inachtneming van de anderhalve-

meterregel weer fysieke lessen mogelijk vol-

gens het basisrooster van 40 minuten. Halve 

groepen kregen fysiek les. De andere helft 

volgde de lessen online. De groepen wisselden 

elkaar af. Desinfectiemiddelen werden ingezet 

en leerlingen bleven zoveel mogelijk in hun  

lokaal. 

31 augustus: Start schooljaar met fysieke  

lessen voor hele groepen volgens het reguliere 

rooster. Er kwamen gespreide pauzes,          

looproutes en spatschermen. 

1 juli: Besluit van de overheid dat na de       

zomervakantie alle leerlingen naar school  kon-

den gaan. De anderhalvemeterregel zou niet gel-

den voor leerlingen onderling, maar wel voor 

leerlingen ten opzichte van medewerkers. 

5 oktober: De directie nam het dringende  

advies van de overheid over om buiten de lessi-

tuatie een mondkapje te dragen. 

 Groevenbeek & COVID-19 

okt 

aug 

mei 

jun 

jul 

14 december: Tweede lockdown en geen   

fysieke lessen meer. Op advies van de overheid 

en de VO-Raad werd de kerstvakantie voor leer-

lingen vervroegd, zodat docenten de online les-

sen na de vakantie goed konden starten. 

2021 
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 Onderwijs 
  Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2020 

 

TL
Plus

-middagen voor leerlingen uit groep 8 

 

 

 

€15.000,- voor stichting Charis in Roemenië  

 

 

 

Leerlingen bezoeken Noorwegen voor project Erasmus + 

“Feed the future” 

 

 

 

Workshops museum Het Pakhuis over de Romeinen in 

Ermelo 

 

 

 

Leerlingen en hun ouders vieren het Chinees nieuwjaar 

 

 

 

Leerlingen plaatsen vogelhuisjes in strijd tegen de      

processierups 

 

 

 

Leerlingen bezoeken deeltjesversneller en kerncentrale 

van onderzoeksinstituut in Grenoble 

 

 

Nieuw LOB-spel vmbo Putten 
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 Onderwijs 
 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2020 

Leerlingen exposeren in gezondheidscentrum 

 

 

 

Terug naar de Victoriaanse tijd met een                         

Engelse theatergroep 

 

 

 

Schoolmeubilair naar stichting GAiN 

 

 

 

Workshop drone-vliegen 

 

 

 

Leerlingen experimenteren vanuit het Internationale   

Ruimtestation ISS 

 

 

 

Kookworkshops voor vakcollege TL door restaurant       

De Boterlap 

 

 

 

Vier lammetjes geboren bij de afdeling Groen 

 

 

 

Expeditie Landstede leerjaar 2 vmbo Putten 



10  

   Onderwijs 
 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2020 

 

Noortje Urbach wint ontwerpwedstrijd voor vlag Putten 

 

 

 

9 leerlingen ontvangen het certificaat                             

“Junior Parliament Ambassador” 

 

 

 

Opening nieuw vaklokaal Economie & Ondernemen 

 

 

Wintersportmiddag 

 

 

Samenwerkingsproject tussen gemeente Ermelo en        

aardrijkskunde/maatschappijleer “Project 2030” 

 

 

 

Online voorlichtingsavonden over TL
Plus

, tweetalig vwo en 

NEXT. Scan de QR-code, of klik HIER voor de online      

voorlichtingsavond over NEXT 

 

 

 

Online webinars over LoopbaanOriëntatie en Begeleiding 

 

 

Livestream diplomeringen voor alle 3 afdelingen 

https://www.youtube.com/watch?v=pMIvKtV_0-k
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   Onderwijs 

 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2020 

Uitbreiding gebouw Putten met 3 nieuwe lokalen en extra   

zitplekken in de aula 

 

 

Verkoop van Doppers tijdens de week van de duurzaamheid 

 

 

Gemeente Ermelo geeft opdracht aan techniekklas 

 

 

 

Kijk– en doedagen voor de leerlingen van groep 8 

 

 

 

Alex Bos vlogt over vrijheid en wint rondvlucht met Dakota 

voor de hele klas 

 

 

 

Rebecca Mulder wint ontwerpwedstrijd Groevenbeek     

mondkapje 

 

 

 

Veel leerlingen behalen een certificaat voor gevorderd     

taalgebruik voor Engels, Frans, Duits of Spaans en Jade 

Tolstead haalt als eerste leerling van Groevenbeek            

het HSK-3 examen Chinees 

 

 

Workshop British Pantomime  



12  

   Ondersteuning 

Wat willen we ? Wat zien we in de school? 

Deskundige ondersteuning voor leerlingen die 
hulp nodig hebben om op school goed te kun-
nen functioneren 

 

De mentor 
Elke klas heeft een eigen mentor, die de leer-
lingen goed kent en begeleidt en die contact 
onderhoudt met de ouders. 

De zorgcoördinator 
Zij zorgt ervoor dat iedere leerling de onder-
steuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Zij stemt 
de hulp binnen en buiten de school op elkaar 
af. 

De remedial teacher 
Zij zorgt voor hulp bij dyslexie en andere leer-
problemen. 

Leerlingencoaches 
Sommige leerlingen krijgen een persoonlijke 
coach. 

Pluspunt 
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, 
behoefte hebben aan een time-out of een    
prikkelarme omgeving, kunnen de hele dag in 
deze ruimte terecht bij de begeleiders. 

Scholing 
De docenten krijgen scholing om problemen bij 
kinderen te herkennen en er goed mee om te 
gaan. 

Studiebegeleiding 
Na schooltijd kunnen leerlingen studiebegelei-
ding krijgen of in een rustige ruimte hun huis-
werk maken. 

Life@School 
Dit is een onderdeel van de mentorlessen, 
waarbij leerlingen hun sociale vaardigheden 
kunnen ontwikkelen. 

Hulp bij faalangst en examenvrees 
In een training leren leerlingen met deze gevoe-
lens om te gaan. 

Ondersteuning in coronatijd                           
Gedurende de (gedeeltelijke) lockdown werd in 
overleg met de zorgcoördinatoren extra opvang 
en ondersteuning op school ingezet voor een  
aantal leerlingen. Daarnaast hebben mentoren, 
coaches, leerlingbegeleiders en andere colle-
ga’s zich ingezet voor het welzijn van onze leer-
lingen en daar waar nodig extra ondersteuning 
geboden. 
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Scholing                                                                              
                                                                                              

Groevenbeek is (academische) opleidingsschool voor de 

lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en de  

Universiteit Utrecht. We hebben jaarlijks ongeveer 30  

studenten, die begeleid worden door onze schooloplei-

ders en door ervaren docent-coaches. 

 

De Groevenbeek Academie verzorgt een grote verschei-

denheid aan korte opleidingen door en voor eigen mede-

werkers. De meeste cursussen hadden in 2020 te maken 

met ICT-vaardigheden en met het herkennen van en 

goed reageren op problemen bij de leerlingen.                         

                                                                                       

Alle medewerkers kunnen gebruik maken van een groot 

aanbod aan digitale cursussen (e-learning).  

 

 Aantal medewerkers   

 fulltime  

eenheden  

 

% 

  onderwijzend 202 73 

  direct onderwijs- 

ondersteunend                                                

  33 12 

  indirect ondersteunend    31 11 

  management   12   4 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim kwam in 2020 uit  

op 5,8%. De hoogte van het ziektever-

zuim wordt voor een belangrijk deel be-

paald door het aantal langdurig zieken.  

Verdeling man - vrouw 

In 2020 telde Groevenbeek in totaal 

365 medewerkers: 225 vrouwen en 

140 mannen. 

Gemiddelde leeftijd 

De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Dat is 

een jaar minder dan het landelijk ge-

middelde in het voortgezet onderwijs. 

  Personeel 

College van Bestuur 

De heer drs. L.C. Duifhuizen is voorzit-

ter van het College van Bestuur. Vanaf 

1 augustus 2020 bestaat het CvB  uit 

twee leden, namelijk de voorzitter en 

een lid. De heer R. Brouwer MA is op 1 

augustus toegetreden als lid. Voor de-

ze tijdelijke situatie is gekozen vanwe-

ge de inwerkperiode van de heer Brou-

wer als voorzitter van het CvB na 1 fe-

bruari 2021, omdat de heer Duifhuizen 

op deze datum met pensioen gaat. 
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  Financiën 

Exploitatierekening 2020 

Baten   
Rijksbijdragen   €  26.920.783 

Overige overheidsbij-
dragen   
en –subsidies   €         76.304 
Overige baten   €       697.840 

    

Totaal baten   €  27.694.927 
    
Lasten   
    
Personeelslasten   €  21.869.970 
Afschrijvingen   €    1.718.340  
Huisvestingslasten   €    1.929.199  
Overige lasten   €    2.359.471  

    

Totaal lasten   €  27.876.980 
    

Saldo baten en lasten   -€      182.053 
    

Financiële baten en 
lasten   -€       14.036 

    

Totaal resultaat   -€     196.089 

    

Kengetallen  

Solvabiliteit    0,59                   

Liquiditeit:    2,06 

Kapitalisatiefactor:  37,2% 

De kengetallen laten zien dat de financiële  

situatie gezond is. 

Balans per 31 december 2020 

Activa   

Materiële vaste activa  €    7.724.484  

Vorderingen  €       219.144  

Liquide middelen  €    6.248.740  

  ___________ 

Totaal activa  €  14.192.368 

Passiva   

Eigen vermogen  €    8.403.344 

Voorzieningen  €    2.627.512  

Kortlopende schulden  €    3.161.512    

  ___________ 

Totaal passiva  €  14.192.368 

Voor 2020 was een negatief resultaat van € 201.711,- begroot. Het jaar werd afgesloten met een  

negatief resultaat van € 196.089,-. Het negatieve resultaat over 2020 wordt onttrokken aan de reserves. 

De accountant heeft over 2020 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 
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De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen:   

ing. C.P. Heutink MBA (voorzitter), mw. drs. W.J. 

Kniestedt, drs. P.T. Beumer, mw. mr. dr. J.C. van 

Eijk-Graveland, ir. D.B. Bijl en mw. mr. M.A. 

Driest-Wijnholds. Zij zijn benoemd door de alge-

mene ledenvergadering van de Vereniging voor 

Voortgezet Onderwijs te Ermelo.                                                                                        

De Raad houdt toezicht op het bestuur van de 

school. In 2020 heeft de Raad zich vooral bezig 

gehouden met de onderwerpen ondersteuning/

zorg, tijdpad nieuwe schoolplan, benoeming nieu-

we directeur/bestuurder, leiderschap in school, 

financiën en nieuwbouw. De Raad treedt ook op 

als werkgever voor de directeur/bestuurder, drs. L.C. Duifhuizen.  

Groevenbeek is een school om trots op te zijn, maar er zijn nog genoeg dingen die beter  

kunnen. We blijven ons in de komende tijd vooral richten op de volgende doelen en idealen:  

 

1. Veelzijdige vorming van onze leerlingen tot algemeen ontwikkelde en maatschappelijk  

    betrokken burgers in een internationaal georiënteerde samenleving; 

2. De leerlingen uitdagen om hun talenten te ontplooien en uitstekende prestaties te leveren;  

3. Er voor zorgen dat doorstroming en examenresultaten voor alle afdelingen van de school 

    steeds boven het landelijk gemiddelde uitkomen; 

4. In ons onderwijs actief rekening houden met verschillen tussen leerlingen en leerlingen                                   

    meer persoonlijke leerroutes aanbieden; 

5. Optimaal gebruik maken van digitale leermiddelen om het onderwijs gevarieerder en                

    aantrekkelijker te maken en om meer rekening te kunnen houden met verschillen in leerstijl           

    en leertempo; 

6. Passend onderwijs bieden aan leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben; 

7. De gebouwen aanpassen om ze duurzamer te maken en ze vernieuwen en uitbreiden om      

    ruimte te maken voor de nieuwe onderwijsvormen. Aandacht voor het binnenklimaat en            

    filtering van lucht staan hierbij hoog op de agenda en heeft onze volledige aandacht.              

    Verbeteringen hiervan zijn gepland voor 2021. 

   Toekomstplannen 

   Raad van Toezicht 
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 Groevenbeek Putten      

 Korenlaan 1 

 3881 DA Putten 

 Groevenbeek Ermelo      

 Paul Krugerweg 44-50 

 3851 ZJ Ermelo 

Postbus 210, 3850 AE - T. (0341) 27 49 50 - W.: www.groevenbeek.nl - E.: info@groevenbeek.nl 

De website van de school bevat heel veel informatie over de school. Zie www.groevenbeek.nl/

algemeen/kwaliteit voor o.a. een link naar de website www.scholenopdekaart.nl. Daar worden 

gegevens van Groevenbeek vergeleken met landelijke gegevens. 

https://www.groevenbeek.nl/algemeen/kwaliteit/scholen-op-de-kaart

