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Max van Zandbergen (brugklas)
Toen ik vorig jaar in groep 8 zat hebben we met de klas een aantal
scholen bezocht. Zo kon ik ze mooi vergelijken. Daarna ben ik
in januari nog met mijn ouders naar verschillende open dagen

Tot ziens,
L.C. Duifhuizen
(directeur)

geweest. Het kiezen van een nieuwe school vond ik uiteindelijk
helemaal niet moeilijk. Ik was er snel uit. De sfeer van Groevenbeek
Colofon

past echt bij mij. Dagelijks een stukje fietsen naar school vind ik

Eindredactie: M. Tanis

Grafisch Ontwerp: V1 communicatie, Ermelo

niet vervelend. Omdat we vaak met een groepje fietsen is het nog gezellig ook. Ik

Foto’s: Maaike Appels

Druk: Practicum.nl, Soest

heb het prima naar mijn zin en ben blij dat ik voor Groevenbeek gekozen heb.
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Er is veel
te kiezen

Groevenbeek heeft
twee locaties, in Ermelo
en Putten. De locatie
Ermelo bestaat uit twee

Welke brugklas

past bij jou?

tweetalig
VWO

atheneum

6 jaar

6 jaar

e

Groevenbeek heeft zes verschillende brugklassen:

e

gebouwen die aan elkaar
vastzitten: een gebouw
voor de leerlingen van
het tvwo/atheneum/

In het vmbo is er ook lwoo (leerweg-

havo en een gebouw voor

ondersteunend onderwijs) voor leerlingen
die extra aandacht nodig hebben.

de leerlingen van het
vmbo. De locatie Putten
is een kleinschalige
school. De onderbouw en
bovenbouw hebben hun

• tweetalig vwo

• vmbo TL (theoretische leerweg)

• atheneum/havo

• vmbo KBL (kaderberoepsgerichte leerweg)

• vmbo/havo

• vmbo BBL (basisberoepsgerichte leerweg)

eigen werkpleinen.

havo
Vmbo-klassen hebben we in Ermelo

5e jaar

5e jaar

en Putten, maar tweetalig vwo,

5e jaar

vmbo

vmbo

theoretisch

kader

basis

atheneum/havo en vmbo/havo kun je
alleen in Ermelo volgen.

4e jaar

4e jaar

4e jaar

4e jaar

4e jaar

4e jaar

4e jaar

lwoo

vmbo

3e jaar

3e jaar

3e jaar

3e jaar

3e jaar

3e jaar

3e jaar

lwoo

havo-6

In Ermelo kun je (in atheneum/havo en vmbo TL)
kiezen voor de sportklas, cultuurklas of techklas.

2e jaar

2e jaar

2e jaar

2e jaar

2e jaar

2e jaar

2e jaar

lwoo

In Putten kun je kiezen voor TLplus.
Verderop in deze gids vind je meer
informatie over al deze

klas 1
tweetalig vwo
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klas 1
atheneum/havo

klas 1 vmbo/
havo

klas 1
vmbo

klas 1
vmbo

klas 1
vmbo

theoretisch

kader

basis

lwoo

mogelijkheden.
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Veelzijdig,
vriendelijk en
vertrouwen

Dit
vinden we

belangrijk

Leren doen we samen

Je kan het Christelijk College Groevenbeek

De slogan van de school is: Leren doen

samenvatten in drie woorden: veelzijdig, vriendelijk

Identiteit

en vertrouwen. De school is veelzijdig, omdat je kunt

Groevenbeek is een open christelijke

kiezen uit veel opleidingen en er heel veel activiteiten

richtingwijzer voor ons werk en voor de

school. De bijbel is inspiratiebron en
manier waarop we met elkaar omgaan.

zijn. Groevenbeek is een vriendelijke school, want

Iedereen die hier respect voor heeft
kan als leerling worden toegelaten.

we vinden het belangrijk dat je je thuis voelt. Er is

we samen. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat leerlingen en leraren goed samenwerken. Samen met

de leraren ben je verantwoordelijk
voor de resultaten. We bedoelen met
de slogan ook dat we goede contacten
en samenwerking tussen de school en
de ouders heel belangrijk vinden.

persoonlijke aandacht voor iedereen, dus ook voor jou.
We vinden vertrouwen belangrijk. Dat houdt in dat we
uitgaan van je talenten en mogelijkheden en dat we ons
laten leiden door de bijbel.

Talenten
We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten ontwikkelen.
De leerlingen krijgen op Groevenbeek een brede vorming en
er zijn veel keuzemogelijkheden. We besteden naast de leervakken
veel aandacht aan sport, cultuur, burgerschap, excursies, internationale contacten en nog veel meer. De school bruist van activiteiten.
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Tweetalig

vwo

Als je het leuk vindt om
extra dingen te leren en
goed Engels wil leren
spreken is het tweetalig
vwo echt iets voor
jou. In het tweetalig
vwo krijg je de meeste
lessen in het Engels.

Kom naar de

open les
middag

op woensdagmiddag 8 februari
(14.00 uur) en ervaar zelf hoe het
is om in het Engels les te krijgen.
Opgeven kan via www.groevenbeek.nl

Het is niet nodig dat je op de basisschool al
heel goed bent in Engels, want in het tweetalig vwo beginnen we eenvoudig. In
het begin worden de Engelse lessen nog in
het Nederlands vertaald. Pas als je voldoende aan het Engels gewend bent worden de
lessen helemaal in het Engels gegeven.
In het tweetalig vwo volg je extra vakken
zoals science, Spaans, drama en debating. Je
leert ook veel over Europa, over hoe mensen
in andere landen leven en hoe de dingen

Martijn Smallenbroek (tvwo-1)
Ik vond het bij de start van het schooljaar best spannend. Is mijn Engels wel goed genoeg om les te krijgen in het Engels en het
met elkaar te spreken? Maar na een paar weken merkte ik dat het eigenlijk wel meevalt. In het begin krijg je veel hulp en mag je
nog een beetje ‘smokkelen’ met het Nederlands. Maar het gaat steeds meer vanzelf en nu vind ik het helemaal geen punt meer.
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daar gaan.
Leerlingen van het tweetalig vwo hebben in elk
leerjaar een excursie naar het buitenland.
Ze gaan naar Newcastle en Hastings in
Engeland en naar een Engelstalig gymnasium
in Essen (in Duitsland). In leerjaar 5 van
het tweetalig vwo volg je een stage in een
Engelstalig land.
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inter

De wereld wordt steeds kleiner. De
meeste mensen gaan regelmatig naar
het buitenland en hebben contact met
mensen in andere landen. Daarom

nationaal

is het goed om andere talen te leren
en om meer te weten te komen over
gewoonten in andere landen.
Internationale uitwisseling
Groevenbeek organiseert al heel lang uitwisselingen met buitenlandse scholen. In leerjaar
3 van tvwo, atheneum en havo gaan de leerlingen een week naar Duitsland. De Duitse
leerlingen komen ook een week in Nederland
op bezoek. Voor en na de uitwisseling zijn er
contacten per e-mail en op andere manieren.
In vmbo TL zijn we ook begonnen met zo’n
uitwisseling, maar dan in leerjaar 2 en niet
een hele week, maar drie dagen.

Excursies
Leerlingen in het tweetalig vwo gaan elk jaar
naar het buitenland. In atheneum en havo is er
in leerjaar 4 een excursie naar het buitenland
die ongeveer 5 dagen duurt. In het vmbo is er in
leerjaar 3 zo’n excursie. De buitenlandse excursies gaan naar allerlei plaatsen in Europa. Sinds
kort organiseren we ook een excursie naar China.
Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Groevenbeek werkt samen met scholen in onder andere
Duitsland, Frankrijk, Spanje, China en Australië.
We doen regelmatig mee aan projecten waar nog
veel meer scholen en landen bij betrokken zijn.

r
u
o
j
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HOLA

HallHoello
Versterkt taalonderwijs
Omdat we contacten met het buitenland belangrijk
vinden, doen we ook veel aan talen. Op Groevenbeek
kun je Engels, Duits en Frans leren, maar ook Spaans
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en Chinees. Voor elk van die talen hebben we één of

Jeanne Westerduin (havo-4)

meer leraren die uit het land zelf komen en dus die taal

Dit jaar heb ik Chinees als extra vak gekozen. Ik vind het leuk om eens iets heel anders te doen. We krijgen niet

heel goed spreken. Leerlingen kunnen extra lessen

alleen les in de Chinese taal, maar we leren ook over de cultuur van dit bijzondere land. Later dit jaar ga ik mee op

volgen om die talen bijzonder goed te leren.

excursie naar China. Daar heb ik heel veel zin in.
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HAVO

6

Als je graag een havo
diploma wil halen maar
soms wat meer tijd nodig
hebt om dingen te leren,
kun je op Groevenbeek
zes jaar over de havo
doen in plaats van vijf.
Dit kan via de havo-6
leerweg in Ermelo.
Goed voorbereid
Havo-6 is eigenlijk een tussenweg tussen vmbo TL en havo.
Je werkt eerst toe naar een
vmbo TL diploma, maar tegelijk
word je goed voorbereid op de
overstap naar havo 4. De manier
van lesgeven en de toetsen lijken
in de havo-6 leerweg al veel op
die in de gewone havo. Maar je
krijgt bijvoorbeeld geen Frans,
waardoor je meer tijd hebt voor
de examenvakken.

Indy Hagen (havo-6 leerjaar 4)
De havo-6 leerweg is voor mij een prima leerroute. Dankzij een extra jaartje hoef ik niet op mijn tenen te lopen en kan ik
toch mijn havodiploma halen. Je merkt aan de klas dat de sfeer en de instelling gericht is op ambitie en presteren. Met extra
leerstof en aangepaste toetsen worden we goed voorbereid op de overstap naar havo4.
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Putten heeft sinds
kort TLplus. Dit is een

TL

PLUS

vmbo TL leerweg
met een paar extra’s.
Bij alle vakken
worden opdrachten
gegeven die met de
praktijk te maken
hebben.
Extra praktijkvak
In jaar 1 en 2 krijg je ook nog het
boeiende vak Technologie.
In jaar 3 en 4 kun je als extra een
praktijkvak kiezen dat direct met
een beroep te maken heeft. Daar
kun je in het mbo veel plezier van
hebben. Het is ook mogelijk om na
TLplus naar de havo te gaan.

Nanouke Boeve (1TL Putten)
Ik vind de TLplus een leuke opleiding omdat je naast de theorie ook veel praktische opdrachten krijgt. We werken met verschillende computerprogramma’s,
op een PC of op onze iPad. We hebben voor een lesopdracht onlangs foto’s in
het bos gemaakt en deze met een fotoprogramma bewerkt. Bij TLplus krijg je
in de onderbouw ook het vak technologie. Nadat we bij dit vak een 3D figuur
hadden ontworpen, mochten we deze uitprinten op een 3D-printer.
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vak
college
dienstverlening

In de beroepsgerichte
leerweg krijg je op
basis- en kaderniveau
les in het Vakcollege
Dienstverlening. In het
Vakcollege leer je op
een praktische manier
veel dingen die voor je
verdere opleiding en
voor je latere beroep
belangrijk zijn.
Praktisch onderwijs
Je maakt op een praktische manier
kennis met onderwerpen als kinderopvang , bejaardenzorg, werken
in een winkel, tuincentrum of op de
administratie. Je leert zelfstandig
te werken, maar ook in groepjes
samen te werken aan projecten. En
je ontdekt wat je goed kan en wat je
interesse heeft.

Afdelingskeuze
Aan het eind van leerjaar 2
maak je een keuze uit de
afdelingen die Groevenbeek
heeft. In Ermelo zijn dat
Economie & Ondernemen,
Groen en Zorg & Welzijn.
Putten heeft de afdelingen
Dienstverlening & Producten
en Zorg & Welzijn.

Keona Bouwman (kader-2)
Ik vind de lessen van het Vakcollege erg leuk omdat je daar veel met je handen kunt doen. Na een korte uitleg van de docent
ga je vaak in groepjes aan praktijkonderdelen werken, zoals koken, EHBO of beauty. Pas geleden hebben we een opa-oma dag
georganiseerd. Dat was super leuk. Na leerjaar 2 ga ik verder in de studierichting Economie & Ondernemen. Ik wil misschien
wel secretaresse worden of inkoopmanager.
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sport

In Ermelo kun je
in atheneum, havo

klas

en vmbo TL kiezen
voor de sportklas.
In de sportklas krijg
je in de eerste jaren
een paar uur per
week het vak sport
& bewegen. Dit zijn
extra uren, naast
de lesuren die alle
leerlingen al krijgen
voor sport. In de
havo kun je kiezen
voor het examenvak
BSM (bewegen, sport
& maatschappij).
Talentsport
Op Groevenbeek Putten kunnen de leerlingen van leerjaar 1
en 2 kiezen voor Talentsport. Nadat de leerlingen een sporttest
hebben gedaan en zijn toegelaten tot de Talentsportteam,
krijgen ze naast hun gewone gymlessen iedere vrijdagmiddag
twee uur extra sport. In het talentsportteam word je meer
uitgedaagd, maak je kennis met nieuwe sporten en volg je
clinics bij sportverenigingen in de regio.

Sporttoernooien
Op vrijdagmiddag en in middagpauzes
kun je meedoen aan allerlei sportactiviteiten. Elk jaar zijn er sportdagen
voor alle leerlingen. Groevenbeek
doet mee aan toernooien met scholen

Ramon van Bloemendaal (havo-4)

in de omgeving en met landelijke

Ik doe eindexamen in het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij). Ik heb BSM gekozen omdat ik na Groevenbeek

wedstrijden.

de opleiding fysiotherapie wil gaan volgen. Per week krijg je 1 lesuur theorie en 2 lesuren praktijk. De BSM-klas is erg
sportminded en het sportniveau in de praktijklessen is hoog. We moeten ook toernooien organiseren en begeleiden.
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cultuur

klas

In Ermelo kun je in
atheneum, havo en
vmbo TL ook kiezen
voor de cultuurklas.
In de cultuurklas krijg
je in de eerste jaren een
paar uur per week het
vak kunst & cultuur.
Dit zijn extra uren,
naast de lesuren die alle
leerlingen al krijgen
voor muziek, beeldende
vorming en drama.
Examenvak
In tvwo, atheneum en havo kun je
kiezen voor de examenvakken muziek, beeldende vorming en drama.
In vmbo TL kun je kiezen voor het
examenvak beeldende vorming.

Voorstellingen
In tvwo/atheneum/havo wordt elk jaar een
musical opgevoerd waar veel leerlingen aan
meedoen. Er zijn het hele jaar door presentaties, tentoonstellingen, toneelavonden en
muziekuitvoeringen waar leerlingen laten
zien en horen wat ze kunnen.

Deborah Rijkeboer (atheneum-5)
In de onderbouw heb ik in de cultuurklas gezeten. Eén middag per week kregen we extra les in beeldende vorming, muziek
en drama. We deden daar ook veel aan muziek en dans, wat ik erg leuk vond. In leerjaar 4 heb ik gekozen voor drama als
keuzevak en daar ga ik in atheneum-6 eindexamen in doen. De sfeer tijdens de dramalessen is ontspannen en veilig. Hierdoor
geven we in het acteren elkaar de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, wat boeiende spelscenes oplevert. Ik heb al
verschillende audities gedaan en sta ook ingeschreven bij een castingbureau.
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tech

In Ermelo kun je in atheneum, havo en
vmbo TL ook kiezen voor de techklas.
In de techklas krijg je in de eerste

klas

jaren een paar uur per week het
vak techniek & ontwerpen. Dit zijn
extra uren, naast de lesuren die alle
leerlingen krijgen voor vakken zoals
natuurkunde en scheikunde.

Natuur, leven & techniek
De techklas is een vervolg op de
bètaklas die Groevenbeek voor
leerlingen in groep 7 en 8 van
de basisscholen organiseert. In
tvwo, atheneum en havo kun je
kiezen voor het examenvak NLT
(natuur, leven & techniek).
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Stijn Jansen (havo-3)
In de techklas krijgen we praktijkopdrachten waarbij we vanuit een ontwerp zelf iets moeten gaan maken. Zo moesten we
onlangs een microscoop bouwen, waarna we deze gebruikte bij scheikundeproefjes. Ook hebben we op de computer een
3D interieurtekening gemaakt van een huis en deze in miniatuur nagebouwd. Omdat we in de techklas allemaal dezelfde
interesse hebben, is het samenwerken in groepjes best leuk. Na de havo ben ik van plan een bèta-opleiding te gaan doen.
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Ondersteuning
Op Groevenbeek kun je rekenen op goede
begeleiding. Wanneer je studieresultaten
tegenvallen of wanneer je met andere
problemen te maken krijgt, zullen we je
extra ondersteunen.
De mentor
In de begeleiding heeft de

Het Pluspunt

mentor een hoofdrol. De

Leerlingen die een extra steun-

mentor heeft als taken:

tje in de rug nodig hebben,

zorgen voor een goede

bijzondere vragen hebben of

sfeer in de klas, individu-

behoefte hebben aan meer

ele leerlingen begeleiden,

rust, kunnen gebruik maken

problemen signaleren. De

van het Pluspunt. In deze rusti-

mentor is voor jou en je

ge ruimte krijgen ze begeleiding

ouders de belangrijkste

bij het plannen of het maken

contactpersoon. Elke klas

van huiswerk. Ze kunnen hier

heeft een eigen mentor bij

de pauze doorbrengen of ge-

wie je altijd terecht kan.

woon even een praatje maken

Mw. L. Bolster (leerlingbegeleider)
Ik help de leerlingen die gebruik maken van het Pluspunt. Omdat iedere leerling zijn/haar eigen ondersteuningsbehoefte heeft, is mijn werk
heel afwisselend. Zo help ik leerlingen met de planning, ondersteun ze
bij het maken van het huiswerk of voer coachgesprekken. Leerlingen
met ADHD of ADD hebben vooral ook baat bij hulp met ‘leren leren’.
Voor sommige leerlingen maken we een aangepast onderwijsprogramma.
Maar zomaar even een praatje maken of een luisterend oor bieden kan
ook al veel leerlingen op hun gemak stellen.

met de leerlingbegeleider.
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veelzijdig
vriendelijk
vertrouwen

Je veilig en prettig voelen
We vinden het belangrijk dat
alle leerlingen zich veilig en
prettig voelen in school. Als je
het moeilijk vindt contact te
maken met anderen of niet weet
hoe je moet reageren op kritiek,
dan kun je meedoen aan een
sociale vaardigheidstraining.
Als je bang bent dat je iets niet
kan, dan kun je op Groevenbeek
een training krijgen om hier
beter mee om te gaan. Ook bij
examenvrees kunnen we helpen.

Dyslexie
Leerlingen met dyslexie
krijgen op Groevenbeek
ondersteuning. Daarover
worden goede afspraken
gemaakt. Een paar voorbeelden: extra tijd bij
toetsen, sommige toetsen
mondeling doen in plaats
van schriftelijk, gebruik
maken van een laptop,
iPad of voorleessoftware.
De remedial teacher
Mw. A. Bruggeman

helpt je bij het leren van
Nederlands en de vreemde

Studiehulp

(ouder brugklasleerling)

talen en bij het oefenen

Als je studieproblemen hebt of je schoolwerk niet goed aan-

Mijn dochter Bobbie zit vanaf augustus op

van begrijpend lezen. We

pakt, kun je een aantal weken onder begeleiding leren stude-

Groevenbeek. Ik ben erg verrast door de

beginnen zo snel mogelijk

ren en huiswerk maken. Vind je het moeilijk om zelfstandig

goede organisatie en communicatie. Als

na de zomervakantie met

met je huiswerk aan de gang te gaan, dan kun je op school

nieuwbakken moeder van een brugklasser

deze hulp.

onder toezicht je huiswerk maken en leren.

vind ik het fijn dat Groevenbeek de
ouders al in een vroeg stadium betrekt bij
en informeert over het schoolleven van hun kind. We
maakten al voor de zomer kennis met haar mentor en
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Dhr. J. van de Langemheen (docent)

we konden gelijk allerlei vragen stellen. Zinnen als ‘wat

Life@school gaat over ‘het schoolleven op Groevenbeek’. Het is een lesprogramma waarin het gedrag van de individuele

goed is dit’ en ‘wat leuk dat ze dat doen’ zijn al vaak

leerling en de groep centraal staan. Life@school is een vervolg op de ‘kanjertraining’ die op veel basisscholen wordt gegeven.

door mijn hoofd gegaan. Inmiddels ben ik lid geworden

In praktische opdrachten, veelal in de gymzaal, wordt duidelijk hoe je op het gedrag van de ander kunt reageren en hoe

van de ouderraad. Op deze manier kan ik mijn

klasgenoten op jou reageren. Het maakt de leerlingen meer zelfbewust en sociaal weerbaar. Zo draagt life@school bij aan

betrokkenheid bij de school van mijn dochter

een veilige schoolsfeer waarin je elkaar vertrouwt en op een prettige manier met elkaar kunt samenwerken.

concreet vormgeven.
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toelating
Aanmelding/

Nieuwe leerlingen moeten vóór 6 maart door

j
i
j
m
o
K
ook?
Op woensdagmiddag
28 juni (14.00 uur)
hebben we een startdag voor
alle nieuwe brugklassers.

hun ouders of verzorgers
schriftelijk via de basisschool worden aangemeld.
Groevenbeek volgt bij de

Waar komen
onze leerlingen
vandaan?

aanmelding
vóór
6 maart

Nijkerk: 26
Uddel: 64 Voorthuizen: 14
Elspeet: 61
Overig: 22
Garderen: 58
Harderwijk:
388

Ermelo:
1045

Zeewolde:
289

Je maakt kennis met je nieuwe
klasgenoten en je mentor en je
krijgt informatie over de start in
het nieuwe schooljaar.

toelating het advies van de
leerkracht groep 8.

Putten: 1004

Thuisraken op je nieuwe school
Al voor de zomervakantie kom je een middag naar Groevenbeek om kennis

De samenstelling van Groevenbeek

te maken met je nieuwe school, met je klas en met je mentor. Na de vakantie is er een introductieweek. In die week leer je de school en je klas beter
kennen. Je krijgt uitleg over hoe alles werkt, er is een rondleiding door de
school, er is sport en spel en je krijgt natuurlijk ook je eerste echte lessen.
Zo zorgen we er voor dat je je snel thuis voelt in de nieuwe school. Je zal
merken dat je al snel een echte Groevenbeker wordt.

Laura Bosch (brugklas atheneum/havo)
Ik vond de overstap van de basisschool naar Groevenbeek eerst best spannend. Bij de startmiddag voor nieuwe brugklassers
(eind juni) maakten we al kennis met de klas en de mentor. Toen bleek dat ik in een hartstikke leuke klas kwam, dus kreeg ik er
ook meer zin in om op mijn nieuwe school te beginnen. Na drie schoolweken was ik gewend aan het gebouw en de docenten.

Onze leerlingen
komen uit
verschillende
plaatsen in de regio.
De school is via
veilige fietspaden
goed bereikbaar. De
bus stopt vlakbij de
school.

vmbo Putten
433
tvwo/atheneum/
havo 1382
vmbo Ermelo
1156

Omdat we in de eerste weken ook veel kennismakingsactiviteiten deden, maakte ik ook al snel nieuwe vrienden.
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Contact
personen
aanmelding

twvo - atheneum - havo

vmbo Ermelo

mw. H.M.C. Huibers-Drempt:

mw. L.C. Prins:

teamleider leerjaar 1

teamleider leerjaar 1 en 2

r.huibers@groevenbeek.nl

vmbo TL, v/h en havo-6
lprins@groevenbeek.nl

vmbo Putten

A. Schuurman:
teamleider leerjaar 1 en 2

mw. G.H. van den Pol:

vmbo KBL en BBL

teamleider leerjaar 1 en 2

aschuurman@groevenbeek.nl

gvdpol@groevenbeek.nl

extra ondersteuning

De ouders van leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben kunnen contact opnemen met de
zorgcoördinator, de remedial teacher of de coördinator leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

vmbo Ermelo

Zorgcoördinator:
mw. drs. R. Visser
rvisser@groevenbeek.nl
Remedial teacher:

iPad

mw. drs. R.T. Bosch

De leerlingen krijgen bijna

rbosch@groevenbeek.nl

alle schoolboeken gratis.
Groevenbeek maakt
ook gebruik van digitale

mw. R. Hakstege

Remedial teacher:
mw. drs. R.T. Bosch
rbosch@groevenbeek.nl
Coördinator lwoo:
mw. A. Arnold
aarnold@groevenbeek.nl

30 Groevenwereld

iPad

tvwo/atheneum/havo

Zorgcoördinator:
rhakstege@groevenbeek.nl

Leerboeken
en

vmbo Putten

leermiddelen. Die helpen ons
om beter rekening te houden

Zorgcoördinator en

met verschillen tussen

coördinator lwoo:

leerlingen en het onderwijs

mw. H. Troost-Pluim

wordt er aantrekkelijker

htroost@groevenbeek.nl

door. De leerlingen krijgen
een iPad. Hiervoor vraagt de

Remedial teacher:

school gedurende vier jaar

mevr. G. Marchand

een vergoeding van € 50,-

gmarchand@groevenbeek.nl

per jaar.

Groevenwereld 31

Groevenbeek Ermelo

Groevenbeek Putten

Postbus 210

Paul Krugerweg 44-50

Korenlaan 1

3850 AE Ermelo

3851 ZJ Ermelo

3881 DA Putten

telefoon 0341 - 27 49 50
website www.groevenbeek.nl
e-mail info@groevenbeek.nl

