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Groevenbeek Putten is een kleinschalige vmbo-school, waar je op 
drie niveaus onderwijs kunt volgen: De theoretische leerweg (TL), 
de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte 
leerweg (BBL).

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en  
gewaardeerd wordt. Er is persoonlijke aandacht voor iedereen,  
dus ook voor jou. We vinden het belangrijk dat je je talenten kan 
ontwikkelen en een diploma haalt dat past bij je mogelijkheden.  
Dat doe je niet alleen, maar samen met je docenten, andere  
medewerkers van onze school, maar ook met je ouders. Een 
goed contact tussen school en ouders is daarom belangrijk.

De bijbel als inspiratiebron
De bijbel is de inspiratiebron en richting-
wijzer voor ons werk en voor de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Iedereen  
die daar respect voor heeft, is van  
harte welkom. 

Een ‘thuiswerkvrije’ school 
Bij ons op school werk je op zo’n manier dat je bijna al je school-
werk op school kan doen. Je werkt met behulp van een studiewij-
zer aan je weektaak. Daarin staat precies omschreven wat je moet 
doen en welke toetsen er zijn. Soms moet je voor zo’n toets wel 
thuis nog wat extra oefenen. 

Werkplein
Een aantal uur per week werk je een deel van de lestijd zelfstandig 
op een werkplein. Je werkt dan rustig voor jezelf of in groepjes. 
Aan de hand van de studiewijzer kun je zelf bepalen voor welk vak 
je aan de slag gaat. Zo krijg je meer verantwoordelijkheid voor je 
leerproces. Op het werkplein krijg je begeleiding van één of meer-
dere docenten en onderwijsondersteunend personeel. Je leert je 
schoolwerk goed te plannen en organiseren. 
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“Eerst twijfelde ik nog een 
beetje over Groevenbeek 
Putten, maar de  school werd 
wel geadviseerd door de 

leerkracht van mijn oude basisschool. Toen ik 
voor de zomervakantie een rondleiding door 
de school kreeg, voelde het meteen goed en 
kreeg ik zin om de overstap te maken. Omdat 
ik dyslexie en ADHD heb, denk ik dat ik op 
Groevenbeek echt op de goede plek zit.”

Thijmen Koppejan
(klas 1 KBL)5)



TLPlus

TLPlus is de naam voor de theoretische leerweg van Groevenbeek Putten. In de TLPlus krijg je 
veel vakken op een praktische manier aangeboden. We noemen dit ook wel ‘leren door te 
doen’. Je werkt veel in groepjes aan projecten waarbij je ICT-vaardigheden leert en je moet veel 
samenwerken, onderzoeken en presenteren. In leerjaar 3 en 4 van de TLPlus krijg je naast het 
gewone TL-programma een extra praktijkvak. Je kunt kiezen uit Zorg & Welzijn of Dienstverlening 
& Producten. Aan het eind van leerjaar 4 sluit je de TLPlus af met een TL-diploma en een certificaat 
voor het praktijkvak. Op Groevenbeek Putten kunnen de TL-leerlingen ook kiezen voor een 
diploma gemengde leerweg (GL) waarbij één theorievak ingeruild wordt voor een praktijkvak. Wil 
je na je diploma doorstromen naar havo-4, dan kies je in klas 3 een zevende theorievak. Met TLPlus 
ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs en kun je 
doorstromen naar de havo.

Internationalisering
De wereld wordt steeds kleiner. De meeste mensen gaan regelmatig naar het buitenland en 
hebben contact met mensen in andere landen. We organiseren daarom uitwisselingen met 
buitenlandse scholen. In leerjaar 2 gaan de TLPlus -leerlingen een paar dagen op bezoek bij een 
school in Duitsland. Je communiceert met elkaar in het Duits en Engels en je komt meer te 
weten over elkaars gewoontes. De Duitse leerlingen komen ook naar Nederland. Voor en na de 
uitwisseling zijn er contacten per e-mail en op andere manieren. Zo zijn er al veel buitenlandse 
vriendschappen ontstaan.

Drie niveaus 
In Putten worden de volgende niveaus aangeboden: 
TL  de theoretische leerweg
KBL de kaderberoepsgerichte leerweg
BBL de basisberoepsgerichte leerweg

leren door 

te doen

“Tijdens de mentorles bespreken we met de klas wat 
er beter kan. Soms word je ook door de mentor zelf 
uitgenodigd voor een mentorgesprekje. Hij vraagt dan hoe 
het met je gaat en of je nog geholpen wil worden met iets 
dat je moeilijk vindt. Als ik een vraag heb of een probleem, 
kan ik vrijwel altijd bij mijn mentor terecht. De mentor 
probeert mij dan echt te helpen.”Arinda Ruiter 

(Klas 2 Tl)



Beroepsgerichte 
leerweg

Volop keuze
Profielkeuze

Aan het einde van leerjaar 2 kies je één  
van de volgende profielen:

• Dienstverlening & Producten 
• Zorg & Welzijn

In leerjaar 3 en 4 van de beroepsgerichte 
leerweg (BBL/KBL) volg je het beroepsgerichte 
programma van het profiel dat je hebt gekozen 
en de verplichte vakken Nederlands en Engels. 
Het vakkenpakket vul je aan met keuzevakken.

Vakcollege
In leerjaar 1 en 2 van de BBL en KBL volg je naast de algemene 
vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst en gym (LO) 
ook het vakcollege. In het vakcollege leer je op een praktische 
manier veel dingen die voor je verdere opleiding en je latere beroep 
belangrijk zijn. 

Praktische vaardigheden
In verschillende projecten leer je samenwerken, ICT-vaardigheden 
en maak je kennis met onderwerpen als administratie, kinderopvang, 
bejaardenzorg of werken in een winkel of tuincentrum. Je maakt 
kennis met diverse beroepen door het onderdeel loopbaanoriëntatie 
en beroep (LOB). Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat je goed kan en 
kun je de beste keuze voor je toekomst maken.

Vrijdagmiddagactiviteiten
Op Groevenbeek Putten kun je bijvoorbeeld 
op de vrijdagmiddagen meedoen met 
verschillende activiteiten. Voor leerlingen die 
het leuk vinden om na schooltijd met hun 
talenten aan de slag te gaan, hebben we een 
gevarieerd keuzeprogramma. Er is vast wel 
iets bij wat je leuk vindt. Zo kun je meedoen 
met TalentSport, Lego league, Minecraft, 
bakken, techniek of het kunstuur. 

“Ik heb de afdeling Zorg & Welzijn gekozen, omdat ik erg van koken houd. 
Ook ben ik zorgzaam en sociaal. Als mijn moeder (nog) niet thuis is, kook ik 
ook. We moeten datgene wat we hebben gemaakt tijdens de les ook opeten. 
Voordat je het opeet, moet je er eerst een foto van maken. Ook moet alles wat 
je hebt gebruikt afgewassen en opgeruimd worden. Het samenwerken aan 
opdrachten vind ik ook erg leuk! We moeten veel scenes naspelen en filmen. 
Daarna moeten we het filmpje bekijken en bespreken. Op die manier 
leer je goed wat er nog verbeterd kan worden. De ene keer gaat het over 
klantgerichtheid en de andere keer weer over het lakken van nagels. Ik vind 
dat we binnen Zorg & Welzijn de dingen op een leuke manier leren.” 

Janneke van Elten 
(klas 4 kbl)



Ondersteuning

Begeleiding 
We vinden een goede begeleiding belang-
rijk. Wanneer bij de aanmelding op Groe-
venbeek blijkt dat je extra ondersteuning 
nodig hebt, kijkt de zorgcoördinator hoe 
en wat er voor je ingezet moet worden. Als 
je al op school zit, is je mentor het eerste 
aanspreekpunt voor jou en je ouders. Je 
mentor helpt jou met heel veel dingen zo-
dat het goed met je gaat. Door gesprekken 
met docenten, met jou en/of je ouders kan 
je mentor besluiten dat er extra onder-
steuning nodig is. De mentor bespreekt dit 
met de zorgcoördinator en de teamleider, 
die daarna samen bekijken welke onder-
steuning we jou kunnen bieden. Wanneer 
je extra hulp nodig hebt op het gebied van 
rekenen, taal of lezen, regelt de mentor dit 
in overleg met de teamleider en met de 
remedial teacher. 

Je kan altijd bij

DE Mentor
terecht

Leerwegondersteuning (LWOO) 
Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand 
hebben opgebouwd kunnen in het vmbo in aanmerking 
komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Deze 
leerlingen krijgen extra begeleiding. Leerlingen van 
de BBL worden zoveel mogelijk in kleinere klassen 
geplaatst. De basisschool meldt je aan voor het vmbo 
met LWOO. Het samenwerkingsverband doet bij de 
leerling een didactisch onderzoek om de grootte van de 
achterstand vast te stellen. In sommige gevallen doet 
het samenwerkingsverband een intelligentieonderzoek. 
Als je voor LWOO-indicatie in aanmerking komt, vindt 
er een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 8 
en/of intern begeleider en de LWOO-coördinator van 
Groevenbeek. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld 
dat met jou en je ouders besproken wordt. 

“Het heeft mijn hart om  
leerlingen die (tijdelijk) wat 
meer nodig hebben, weer 
op weg te helpen en stappen 

vooruit te durven laten zetten! Luisteren naar 
de leerling is een belangrijke eerste stap bij 
het beantwoorden van een zorgvraag. Nadat 
ik geluisterd heb en samen met de leerling 
bekeken heb welke hulp nodig is, wordt er een 
plan op maat gemaakt. Dit betekent dus ook 
dat we in de school allerlei leerlingen op veel 
verschillende manieren ondersteunen.”



Kom naar het Open Huis en 
de TLPlus middagen

hoe leuk Groevenbeek Putten is.
en ervaar zelf

Kom langs

24 november
Informatieavond TL Plus 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’.

17 januari
Open Huis Groevenbeek Putten
(van 18.30 tot 21.00 uur)

8 december en 2 en 9 februari
Open lesmiddag TL Plus  

(van 14.00 tot 15.30 uur)

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

Zet in  
jouw  
agenda
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3850 AE Ermelo
Telefoon 0341 – 27 49 50

website www.groevenbeek.nl
e-mail info@groevenbeek.nl
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