
 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klassen H2A en H2B 
 
 
Ermelo, 2 september 2020 
 
 
Betreft: Uitnodiging informatieavond Groevenbeek Eigen 
 
 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van H2A en H2B, 

Deze week is uw zoon/dochter gestart in een nieuwe klas. Al drie jaar geven we aan twee havo 2-

klassen en 2 havo 3-klassen op een iets andere manier les. Dit geldt voor de klassen H2a en H2b, zij 

krijgen les volgens het zogenaamde ‘Groevenbeek Eigen’ principe. Deze manier van werken zien we 

in de toekomst voor al onze havo-klassen. 

 In de komende weken zullen de leerlingen stap voor stap meer uitleg krijgen over de werkwijze van 

Groevenbeek Eigen. In de eerste lessen richten we ons met name op kennismaking en de 

groepsvorming.  

Groevenbeek Eigen is een onderwijsconcept waarin we ons onderwijs zo vernieuwen, dat de 

individuele leerling daarin meer centraal komt te staan, zodat ieders persoonlijke mogelijkheden en 

talenten meer tot hun recht komen. We geloven dat wanneer we kijken naar wat de leerling nodig 

heeft, zij betere resultaten kunnen behalen op een efficiëntere manier.  

Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor de ouderavond van Groevenbeek Eigen. Deze 

ouderavond is op woensdag 23 september om 19:30 uur. Tijdens deze ouderavond zullen we u 

informeren over dit concept en er is ruimte voor vragen. De onderwerpen die tijdens de ouderavond 

aan bod komen, zijn onder andere de visie achter Groevenbeek Eigen, de Groevenbeek Eigen -uren, 

toetsing, agenda en plannen en de studiewijzer. Daarnaast kunt u dan ook de mentor ontmoeten.  

We hopen u de 23e te ontmoeten.  

Als u vragen heeft, dan kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon/dochter, of tot 

ondergetekende.   

 

Met vriendelijke groet, 

Mw. J.J. van der Kolk 

Teamleider havo 2 en havo 3 
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