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   Inhoud 

Colofon      

Redactie: R. Brouwer 

Vormgeving: M. Tennekes 

Trots 
 
In dit jaarverslag kijken we terug op een bewo-
gen jaar, want ook 2021 stond grotendeels in 
het teken van de coronapandemie. Dit bracht 
behoorlijk wat uitdagingen met zich mee, maar 
we zijn trots dat we ondanks alle beperkingen, 
met elkaar het onderwijs voor onze leerlingen 
hebben kunnen continueren en dat we vast kon-
den houden aan onze kernwaarden veelzijdig, 
vriendelijk en vertrouwen.  
Dankzij de goede ICT-faciliteiten, de ondersteu-
ning van de medewerkers van onze service-
desk, en de flexibiliteit van onze collega’s en 
leerlingen kon zodra het moest, het online      
onderwijs en later het  hybride onderwijs snel 
worden opgestart. Veel activiteiten zoals uitwis-
selingen, excursies en schoolfeesten gingen in 
2021 niet door, maar er ontstonden weer veel 
nieuwe initiatieven.  
In 2021 hebben we ook met elkaar een nieuw 
schoolplan vorm en inhoud gegeven. Dit traject 
is afgerond en inmiddels is het schoolplan een 
levend document in school geworden.  
Dit jaarverslag vertaalt het trotse gevoel en dat 
willen we graag met alle ouders, verzorgers en 
belangstellenden delen.  
De volledige versie van het jaar-
verslag 2021 is te vinden op on-
ze website www.groevenbeek.nl/
algemeen/kwaliteit/jaarverslag. 
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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 en burgerschapsvorming. 

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 of techniek.   

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 voor 

leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Ons onderwijs stimuleert dat zoveel mogelijk 

leerlingen 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 onder-
steuning krijgen die ze nodig hebben. 
 

 

Onze kernwaarden zijn:                                 

veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen 

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.  
 

Deze kernwaarden zijn leidend voor ons beleid en 

het gedrag van onze medewerkers. Hier staan we 

met elkaar voor en een ieder kan ons hierop aan-

spreken. 
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   Onze identiteit 

We hebben een herkenbare identiteit als 
open christelijke school. We houden dag-
openingen, geven godsdienstonderwijs 
en vieren samen de christelijke          
feestdagen. Een ieder die daar respect 
voor heeft, is welkom. 

De bijbel is onze inspiratiebron en      
richtingwijzer voor de manier waarop we 
met elkaar omgaan en het onderwijs 
vorm en inhoud geven. Dat doen we op 
een eigentijdse en aansprekende manier.  

De kernbegrippen geloof, hoop, liefde, 
rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid 
vormen de basis om onze missie goed uit 
te kunnen dragen. Het geeft ons het ver-
trouwen om alle leerlingen te kunnen sti-
muleren hun talenten te ontwikkelen en 
hen te kunnen vormen tot evenwichtige 
mensen met lef en vertrouwen. 
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Groevenbeek telde op 1 oktober 2021 

in totaal 3179 leerlingen, 96 leerlingen 

meer dan in 2020. Deze groei is wel-

licht toe te schrijven aan het stabiele 

beleid tijdens de coronapandemie. 

   Onze leerlingen 

1656

1045

478

Aantal leerlingen per afdeling

tvwo/atheneum/havo

vmbo Ermelo

vmbo Putten

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2928

2968
2953

3036 3049

3083

3179

Aantal leerlingen

32,8%

32,6%

15,4%

11,2%

5,0% 3,0%

Herkomst van de leerlingen
Ermelo

Putten

Harderwijk

Zeewolde

Garderen/Elspeet/
Uddel

Overig
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   Examenresultaten 

Het slagingspercentage was in 

2021 in zes van de acht afdelingen 

hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Vmbo Putten scoort over de hele 

linie bijzonder goed.  

In de afdelingen die onder het    

landelijk gemiddelde scoren, wor-

den de resultaten geanalyseerd in 

de verschillende docententeams en 

vaksecties.  

 

Slagingspercentages  

 

 

Groevenbeek Ermelo 

 

    

  

 

Groevenbeek 

 

 

Landelijk 

 

 

vmbo basisberoeps 

 

100% 99% 

 

vmbo kaderberoeps 

 

100% 99% 

 

vmbo theoretisch 

 

91% 96% 

 

havo 

 

92% 91% 

 

atheneum 

 

92% 94% 

 

Groevenbeek Putten 

 

    

  

 

Groevenbeek 

 

 

Landelijk 

 

 

vmbo basisberoeps 

 

100% 99% 

 

vmbo kaderberoeps 

 

100% 99% 

 

vmbo theoretisch 

 

100% 96% 
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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, kunst en techniek. Er worden wedstrijden,      
toneelvoorstellingen, workshops en exposities georga-
niseerd.  
 
Business School in havo 4 en 5 
Leerlingen maken kennis met het ondernemerschap 
door praktijkonderzoek, het organiseren van dagen 
met een verkoopactiviteit en het bezoeken van onder-
nemers. 
 
Examenvakken BSM (havo) en LO2 (vmbo TL)  
Leerlingen doen verschillende (bijzondere) sporten, 
organiseren sportevenementen en leren over gezond 
leven.  
 
Chinees  
In de meeste afdelingen kunnen de leerlingen het vak 
Chinese taal en cultuur kiezen. In het atheneum kan 
het als examenvak gekozen worden. 

  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  
In het vmbo en de onderbouw van atheneum/havo 
werken de leerlingen met een iPad. In klas 4 van athe-
neum en havo werken de leerlingen met een laptop. 
De devices worden gebruikt als ondersteuning en 
meestal niet als vervanging van de schoolboeken.  
 
Groevenbeek NEXT 
In Groevenbeek NEXT volgen de leerlingen een indivi-
duele leerroute. Ze werken deels op eigen niveau en 
in eigen tempo. 
 
Meer– en hoogbegaafde leerlingen 
Uitdaging en persoonlijke coaching voor meer– en 
hoogbegaafde leerlingen (Groevenbeek UP). 
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 Onderwijs 
  Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2021 

Onze leerlingen zijn kanjers! Ze ontvangen daarom een 
pakketje thuis met Kanjer-stroopwafels, om hen te onder-
steunen in de lange periode van lockdown.  

 

Uniek in Nederland; het digitale profielkeuzespel voor 
leerlingen in het tweede jaar van het vmbo Putten. Thuis, 
samen met broers, zussen en ouders/verzorgers erach-
ter komen welk vakkenpakket het beste past.  

 

Afdeling Groen organiseert Aai– en knuffeldag voor ruim 
400 kleuters uit de regio. 

 

Online Open Avonden van alle afdelingen.  

 

Indrukwekkend bezoek aan Kamp Amersfoort door     
leerling van 2 TL in Putten. 

 

Leerlingen komen in actie tijdens de World Cleanup Day. 
Samen houden we de schoolomgeving schoon. 

 

Examenleerlingen beeldende vorming in atheneum/havo 
exposeren in Het Pakhuis van Ermelo.                           
Het thema is ‘bevrijding’.  

 

Groevenbeek Putten start het leerwerktraject op en    
eerste leerling tekent contract bij stagebedrijf. Leerlingen 
gaan werken en volgen daarmee een volwaardige      
leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van 
het vmbo.  

 

Workshop Virtual Reality voor de themaklas Techniek 
om zo kennis te kunnen maken met de nieuwste techno-
logieën. 

 

Van tiny-house tot groene escaperoom. Leerlingen die 
de module Urban Design volgen tonen in een expositie 
hun plannen aan een architect. Deze module is een   
module binnen de Geo Future School waar Groevenbeek 
deel van uitmaakt.  

 

Buitenproject ‘Natuur dichtbij’ voor de leerlingen van     
TL

Plus
 Putten. 
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 Onderwijs 
 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2021 

Groevenbeek Putten heeft 100% geslaagden bij het cen-
traal examen. De afdeling basiskader in Putten behoort tot 
de beste afdeling van Gelderland. 

 

Geen fysieke, wél een digitale uitwisseling met onze part-
nerschool in Beverungen voor atheneum 3. Het onderwerp 
‘Human rights’ stond centraal tijdens deze uitwisseling. 

 

Docenten van de bovenbouw van vmbo Ermelo geven een 
muzikale opkikker om de leerlingen te laten weten dat ze 
hen tijdens de lockdown hebben gemist.  

 

Workshop British Pantomine voor leerlingen Drama TL/H6 
van vmbo Ermelo. 

 

Tweetalig vwo herleeft de Eerste Wereldoorlog in een     
rollenspel. Aan de hand van gedichten kwamen de gruwe-
len van WOI tot leven.  

 

LO-2 leerlingen leveren een topprestatie op de 5 km van de 
halve marathon van Ermelo. 

 

Examentraining in de vakantie voor examenleerlingen in 
vwo-6 en havo-5.  

 

Buitensportmiddag Groevenbeek Putten. 

 

Ruim 1400 leerlingen van groep 8 oriënteren zich op het 
voortgezet onderwijs en bezoeken Groevenbeek met hun 
klas tijdens de kijk- en doedagen. 

 

De ECO-Raad deelt gratis ijs uit onder de leerlingen; 
‘Neem een ijsje, zodat de airco wat lager kan.’ 

  

Happylessen en Flexperience in het kader van het          
Nationaal Programma Onderwijs. Leuke activiteiten, work-
shops en excursies om het sociaal-emotioneel welbevinden 
van leerlingen te bevorderen en hen weer te kunnen laten     
ervaren dat school meer is dan leren alleen. 
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   Onderwijs 
 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2021 

Nieuwe aanwas van junior-docenten. Na een intensieve     

cursus hebben zij hun certificaat behaald en zijn zij klaar om    

andere leerlingen te helpen met hun schoolwerk. 

 

Theaterbezoek van de examenklas drama TL/H64 vmbo     
Ermelo 

 

Een aantal leerlingen in atheneum 5 kregen in de IKEA les in 
vormgeving, functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek van 
producten.  

 

Examens Drama en Muziek via een live-stream. Zo kon het 

examen doorgaan en konden veel ouders en belangstellen-

den toch meegenieten. 

 

Leerlingen beschilderen fietsen en kleuren daarmee het cen-
trum van Ermelo. Het is de start van Ermelo Remembers, de 
herdenkingsweek WOII. Aan iedere fiets hangt een overden-
king of slogan.  

 

Galadiner voor leerlingen van vmbo-4 in Putten.  

 

Online webbinars om leerlingen en ouders te informeren over 
o.a. studie– en profielkeuze. 

 

Online voorlichtingsavonden TL
plus

, tweetalig vwo en NEXT. 
Scan de QR-code, of klik HIER voor de online voorlichtings-
avond over tweetalig vwo. 

 

Leerjaar 2 vmbo Putten maakt kennis met het mbo door      
Expeditie Landstede. 

 

Leerlingen van Economie en Ondernemen maken               
delicatessepakketten voor de zorgmedewerkers van het St. 
Jansdal om hen een hart onder de riem te steken in deze 
zware coronatijd.  

 

Leerlingen Business School brengen bedrijfsbezoek aan    
camping De Haeghehorst en Heinen Delfts Blauw. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqiLR3Uwrxo
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   Onderwijs 

 Enkele bijzondere projecten en gebeurtenissen in 2021 

Onvergetelijke werkweek in Rotterdam voor de eindexamen-

klassen vmbo Putten. 

 

Opening vaklokaal Beeldende Vakken in de afdeling          

atheneum/havo. 

 

Daniël Snaterse uit atheneum 4 is met zijn pianospel genomi-

neerd voor het Prinses Christina Concours. 

 

Gemeente Ermelo vraagt leerlingen advies over een nieuwe 

inrichting van de Ermelosche heide. 

 

Leerlingen doen mee aan actie van Amnesty International en 

verdiepen zich in casussen van mensen die onterecht gevan-

gen zitten. 

 

Expositie ‘Droombeelden en vluchtelingen’ in Stadhuis van 

Harderwijk. Unieke samenwerking tussen leerlingen en   

vluchtelingen van het AZC. 

 

Groevenbeek wordt actief op Instagram, klik HIER en         
LinkedIn, klik HIER.  

 

Veel leerlingen volgen extra taallessen en behalen een certifi-

caat voor gevorderd taalgebruik voor Engels, Frans, Duits of 

Spaans. Veel leerlingen slagen voor HSK Chinees. 

 

Via stichting Mission & Relief gaan 150 computers en 5 prin-

ters naar scholen in Kaapverdië. 

 

Share the joy of Christmas; leerlingen van Economie en     
Ondernemen organiseren een kerstverkoop ten bate van vier 
instanties voor dagbesteding.   

 

Ga naar onze website www.groevenbeek.nl en blijf op de 

hoogte van onze vele bijzondere projecten en gebeurtenissen. 

https://instagram.com/christelijkcollegegroevenbeek?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/in/christelijk-college-groevenbeek-00b88647
https://www.groevenbeek.nl/
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   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 on-
derhoudt met de ouders. 

De zorgcoördinator 
Zij zorgt ervoor dat iedere leerling de ondersteu-
ning 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     
De ondersteuning van leerlingen heeft in 2021 
extra aandacht gekregen door het Nationaal 
Programma Onderwijs. Het NPO is een         
subsidieprogramma vanuit de overheid om    
achterstanden op sociaal-emotioneel en vakin-
houdelijk gebied als gevolg van de coronapan-
demie in te halen.  
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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 2021 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).  
 
Alle docenten hebben een lesbevoegdheid of volgen een 

studie om deze te halen.                                                                            

 

 Aantal medewerkers   

 fulltime  

eenheden  

 

% 

  onderwijzend 211 72 

  direct onderwijs- 

  ondersteunend                                                

  35 12 

  indirect ondersteunend    34 12 

  management   12   4 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim kwam in 2021 uit  

op 6,15 %. De hoogte van het ziekte-

verzuim wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door de gevolgen van COVID-

19 en het aantal langdurig zieken.  

Verdeling man - vrouw 

In 2021 telde Groevenbeek in totaal 

381medewerkers: 237 vrouwen en 144 

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 R. Brouwer MA is voorzitter 

van het College van Bestuur. Er is een 

eenkoppig College van Bestuur. De 

heer Brouwer geeft leiding aan zes   

afdelingsdirecteuren.  
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  Financiën 

Exploitatierekening 2021 

Baten   
Rijksbijdragen   €  30.181.201 

Overige overheidsbij-
dragen   
en –subsidies   €         39.040 
Overige baten   €       666.903 

    

Totaal baten   €  30.887.144 
    
Lasten   
    
Personeelslasten   €  23.706.479 
Afschrijvingen   €    1.859.805  
Huisvestingslasten   €    1.753.236  
Overige lasten   €    2.363.243 

    

Totaal lasten   €  29.682.763 
    

Saldo baten en lasten   €    1.204.380 

    

Financiële baten en 
lasten  -€         36.866 

    

Totaal resultaat   €    1.167.514 

    

Kengetallen  

Solvabiliteit    0,56                  

Liquiditeit    1,90 

Kapitalisatiefactor  40,2% 

De kengetallen laten zien dat de financiële  

situatie gezond is. 

Balans per 31 december 2021 

Activa   

Materiële vaste activa  €    8.513.628  

Vorderingen  €       458.253 

Liquide middelen  €    8.142.154  

  ___________ 

Totaal activa  €  17.114.035 

Passiva   

Eigen vermogen  €    9.570.859 

Voorzieningen  €    3.014.027 

Kortlopende schulden  €    4.529.149    

  ___________ 

Totaal passiva  €  17.114.035 

Voor 2021 was een negatief resultaat van € 39.113,- begroot. Het jaar werd afgesloten met een positief 
resultaat van € 1.167.514,-. Dit grote verschil is ontstaan doordat de school een bijdrage heeft ontvan-
gen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld is bestemd om tot en met schooljaar 2024/2025  
achterstanden op sociaal– emotioneel en vakinhoudelijk gebied als gevolg van de coronapandemie in 
te kunnen halen. De accountant heeft over 2021 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 
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   Raad van Toezicht 

Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht d.d. 1-1-2022 

Naam 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  ALV DEC ALV MEI ALV MEI ALV MEI ALV MEI ALV MEI ALV MEI ALV MEI ALV MEI 

dhr. ing. C.P. Heutink MBA (vz)       Aftredend           

dhr. ir. D.B. Bijl        Aftredend         

mw. drs. W.J. Kniestedt   Herkiesbaar       Aftredend       

mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds   Herkiesbaar       Aftredend       

mw. drs. M.E. Groothuis-van Krevel Start       Herkiesbaar       Aftredend 

dhr. drs. J. Westland RA Start       Herkiesbaar       Aftredend 

 De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen:   

(vlnr) mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds, dhr. ing. C.P. Heutink 

MBA (voorzitter), mw. drs. W.J. Kniestedt, dhr. ir. D.B. Bijl,  

dhr. drs. J. Westland RA en mw. drs. M.E. Groothuis-van 

Krevel. Zij zijn benoemd door de algemene ledenvergadering 

van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs te Ermelo.    

De Raad houdt toezicht op het bestuur van de school. In 

2021 heeft de Raad zich vooral beziggehouden met de      

onderwerpen financiën, personeelsbeleid, de maatregelen 

omtrent COVID-19 en de effecten voor het onderwijs, ICT en 

de toepassingen ervan in de lessen en het werven en selec-

teren van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Tij-

dens de vergadering in december is het nieuwe schoolplan 

2022-2027 vastgesteld. De Raad treedt ook op als werkgever 

voor de directeur/bestuurder, R. Brouwer MA. 
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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. We zijn in overleg met de gemeenten Ermelo en Putten voor renovatie en uitbreiding van  

    onze schoolgebouwen. Vanwege de toename van het aantal leerlingen is uitbreiding                 

    noodzakelijk.  

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

    ruimte te maken voor de nieuwe onderwijsvormen. Een goed binnenklimaat en            

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

    Toekomstplannen 

De website van de Groevenbeek bevat 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
https://scholenopdekaart.nl/


17  

 

 Groevenbeek Putten      

 Korenlaan 1 

 3881 DA Putten 

 Groevenbeek Ermelo      

 Paul Krugerweg 44 

 3851 ZJ Ermelo 

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




