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Groevenbeek staat voor goed onderwijs, prima
resultaten en zorgvuldige leerlingbegeleiding. De
school bruist van activiteiten en er is een prettige
sfeer. Groevenbeek biedt open christelijk onderwijs,
waarin de Bijbel richtingwijzer en inspiratiebron is.
De schoolsfeer en ambitie kunnen samengevat
worden in drie woorden: veelzijdig, vriendelijk en
vertrouwen.
Groevenbeek is een school om trots op te zijn. Dit
gevoel willen we graag met alle ouders, verzorgers
en belangstellenden delen. Daarom krijgt u dit jaarverslag, waarin belangrijke gegevens over de
school in 2019 zijn verzameld.

Colofon
Redactie: L.C. Duifhuizen
Foto’s: A. Bakker, A. Bijsterbosch, M. Tanis
Vormgeving: M. Tennekes
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drs. L.C. Duifhuizen
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Doelen van Groevenbeek

Visie en doelen

Wat zien we in de school?

Groevenbeek staat voor een vriendelijk en duidelijk 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, mentorlessen 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 verantwoordelijkheid te dragen.

In de beroepsgerichte afdelingen (vakcollege):
veel praktische vaardigheden. In TLPlus (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 leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Wij willen bereiken 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 gedrag. 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 digitale leermiddelen (o.a. iPad).
De zorgcoördinatoren, remedial teachers, mentoren, medewerkers Pluspunt, leerlingencoaches en
vele anderen geven deskundige en persoonlijke
ondersteuning.
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Onze leerlingen

Aantal leerlingen
3036
2968
2928

3049

2953

2891
2795

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal leerlingen per afdeling
461

1535
1053

tvwo/atheneum/havo
vmbo Ermelo

vmbo Putten

Herkomst van de leerlingen
4,3% 4,0%
9,8%
33,4%

Ermelo
Putten

15,2%

Harderwijk
Zeewolde
33,3%

Garderen/Elspeet
Overig
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Groevenbeek telde op 1 oktober 2019
in totaal 3049 leerlingen,13 leerlingen
meer dan in 2018. De groei van de
afgelopen jaren komt doordat in de
regio een groter percentage van de
leerlingen voor Groevenbeek heeft
gekozen.

Examenresultaten
Slagingspercentages
Groevenbeek Ermelo
Groevenbeek

Landelijk

vmbo basisberoeps

97%

98%

vmbo kaderberoeps

98%

96%

vmbo theoretisch

96%

93%

havo

93%

88%

atheneum

87%

91%

Groevenbeek

Landelijk

vmbo basisberoeps

100%

98%

vmbo kaderberoeps

100%

96%

vmbo theoretisch

100%

93%

Groevenbeek Putten

Het slagingspercentage was in
2019 in zes van de acht afdelingen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde examencijfers
Groevenbeek Ermelo
Groevenbeek

Inspectienorm

vmbo basisberoeps

6.7

6.7

vmbo kaderberoeps

6.4

6.4

vmbo theoretisch

6.6

6.4

havo

6.4

6.3

atheneum

6.4

6.5

Groevenbeek

Inspectienorm

vmbo basisberoeps

6.8

6.7

vmbo kaderberoeps

6.6

6.4

vmbo theoretisch

6.4

6.4

Groevenbeek Putten
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Het gemiddelde van de
examencijfers was in vier van de
acht afdelingen hoger dan de
inspectienorm, die gebaseerd is
op het landelijk gemiddelde, in
drie afdeling daaraan gelijk en
één afdeling lager.

Onderwijs
Wat willen we?

Wat zien we in de school?

Praktisch en uitdagend onderwijs Vakcollege Dienstverlenen

Praktische lessen en projecten in het hele vmbo ter
voorbereiding op de beroepsstudie.
Plus

TL

Plus

In TL
(Putten) krijgen leerlingen naast theorie veel
praktijklessen.
Themaklassen
In veel afdelingen kunnen de leerlingen kiezen tussen
sport, cultuur, techniek en Chinees. Er worden toneelvoorstellingen, exposities en wedstrijden georganiseerd.
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, organiseren sportevenementen, 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 studiewijzers en een iPad.
Groevenbeek NEXT
In Groevenbeek NEXT volgen de leerlingen een individuele leerroute. Ze werken op eigen niveau en in
eigen tempo.
Bijzonder begaafde leerlingen
Bijzonder begaafde leerlingen kunnen persoonlijke
begeleiding krijgen om uitdagingen te zoeken.
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Onderwijs
Enkele bijzondere projecten in 2019

Deelname aan debatwedstrijd met andere scholen

Een poëziewedstrijd

Een uitgebreide lunch met grootouders

Spaans koken in praktijklessen Spaans

Leerlingen en hun ouders vieren het
Chinees nieuwjaar

Een voorleeswedstrijd

Kennismaken met vluchtelingen uit
Syrië, Afghanistan en Iran
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Onderwijs
Enkele bijzondere projecten in 2019
Nederlandse taal met cabaretier Karin Bloemen

Met microkrediet een bedrijfje starten

Ossenmarkt in Putten

Helpen bij het schoonmaken van de beek bij Leuvenum

Terug naar de Victoriaanse tijd met een
Engelse theatergroep

Bestudering van dierengedrag in een dierentuin

Deelname aan een internationaal project over
voeding en duurzaamheid

8

Onderwijs
Enkele bijzondere prestaties in 2019
35 leerlingen en 14 medewerkers lopen verschillende
afstanden bij de Halve Marathon van Ermelo
Leerlingen behalen een praktijkdiploma boekhouden
Brigitta Li wint de eerste prijs
in de Concours Vision d’Europe
Leerlingen doen met succes een examen Chinees

Mila Mabelis wint de nationale ronde van de internationale
Junior Speaking Contest

Het atletiekteam van Groevenbeek wint
de landelijke wedstrijd Mission Olympic

Veel leerlingen behalen een certificaat voor gevorderd
taalgebruik voor Engels, Frans, Duits of Spaans

Damaris ter Haar is de beste in de landelijke Kangoeroewedstrijd voor wiskunde
Docente C. den Harder wint de Archimedes Talentprijs
De locatie Putten heeft 100% geslaagden bij het centraal
eindexamen
Docente L. Deneer wordt door een nationale jury gekozen
tot ‘leraar van het jaar’
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Onderwijs
Enkele bijzondere gebeurtenissen in 2019
Een groep leerlingen bezoekt met twee docenten
het goeddoelproject in Floresti in Roemenië

Uitwisseling van docenten met een school in Melbourne

Op 15 januari worden in Ermelo de uitbreidingen van het
gebouw officieel geopend

Tientallen leerlingen in groep 8 volgen een
overstapprogramma naar Groevenbeek

Opvoering van de schoolmusical ‘Snorro’

Een ochtend met gastlessen door wetenschappers, politici en
ondernemers

Groevenbeek ontvangt de groene vlag van eco-schools

Een groep leerlingen bezoekt onze partnerschool in
Zhenjiang (China)

Opening coopertestbaan Groevenbeekse Heide door
leerlingen sportklassen
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Onderwijs
Enkele bijzondere gebeurtenissen in 2019

Uitwisselingen met verschillende Europese scholen

Bootcamp bij Oorlogsmuseum Soesterberg

In september wordt in Ermelo de nieuwe gymzaal
in gebruik genomen

Wetenschapsmiddag voor leerlingen groep 8 over de
kneedbaarheid van de hersenen

De bekende econoom Kate Raworth houdt voor
leerlingen, ouders en medewerkers een lezing over duurzame
economie (Doughnut Economics)

In memoriam
Op 4 juli 2019 overleed Betty Kosters ten gevolge van een verkeersongeval.
Zij is 66 jaar geworden. Betty werkte sinds 1990 op de leerlingenadministratie.
Op 30 oktober 2019 overleed Herro Hijlkema na een langdurige ziekte. Hij is
64 jaar geworden. Herro was sinds 2000 roostermaker in de sector tvwo/
atheneum/havo en applicatiebeheerder voor de hele school.
Beide collega’s hebben veel voor de school betekend.
We gedenken hen in dankbaarheid.
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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 kunnen functioneren

De mentor
Elke klas heeft een eigen mentor, die de leerlingen goed kent en begeleidt en die contact
onderhoudt met de ouders.
De zorgcoördinator
Zij zorgt ervoor dat iedere leerling de ondersteuning 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 leerproblemen.
Leerlingencoaches
Sommige leerlingen krijgen een persoonlijke
coach.
Pluspunt
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben,
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.
Huiswerkpunt
Na schooltijd kunnen leerlingen onder begeleiding huiswerk maken.
Life@school
Een onderdeel van de mentorlessen, waarmee
leerlingen hun sociale vaardigheden kunnen
ontwikkelen.
Hulp bij faalangst en examenvrees
In een training leren leerlingen met deze gevoelens om te gaan.
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Personeel
Aantal medewerkers
Verdeling man - vrouw

fulltime
eenheden

%

201

74

direct onderwijsondersteunend

29

10

indirect ondersteunend

31

11

management

12

5

onderwijzend

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 schoolopleiders en door ervaren docent-coaches.
De Groevenbeek Academie verzorgt een grote verscheidenheid aan korte opleidingen door en voor eigen medewerkers. De meeste cursussen hadden in 2019 te maken
met ICT-vaardigheden en met het herkennen van en
goed reageren op problemen bij de leerlingen.
Met ingang van 2019 kunnen alle medewerkers gebruik
maken van een groot aanbod aan digitale cursussen.
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In 2019 telde Groevenbeek in totaal
354 medewerkers: 210 vrouwen en
144 mannen

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim kwam in 2019 uit
op 4,6%. Dit is ongeveer een half procent onder het landelijk gemiddelde in
het voortgezet onderwijs. De hoogte
van het ziekteverzuim wordt voor een
belangrijk deel bepaald door het aantal
langdurig zieken.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Dat is
een jaar minder dan het landelijk gemiddelde in het voortgezet onderwijs.

Financiën

Exploitatierekening 2019

Balans per 31 december 2019
Activa
Materiële vaste activa

€

7.302.918

Vorderingen

€

474.579

Liquide middelen

€

6.263.114

___________
Totaal activa

€ 14.040.611

Eigen vermogen

€

8.599.434

Voorzieningen

€

2.239.214

Kortlopende schulden

€

3.201.963

___________

€
€

40.730
1.200.802

€ 27.495.870

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

€ 20.589.618
€ 1.607.932
€ 1.696.297
€ 2.808.534

Totaal lasten

€ 26.702.381

Saldo baten en lasten

€

Financiële baten en
lasten

€ -/-

Totaal resultaat

€

€ 14.040.611

Kengetallen
Solvabiliteit 1:
Solvabiliteit 2:
Liquiditeit:
Kapitalisatiefactor:

Totaal baten

€ 26.254.338

Lasten

Passiva

Totaal passiva

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
en –subsidies
Overige baten

0,61
0,77
2,10
36,7%

793.489
925
792.565

De kengetallen laten zien dat de financiële
situatie gezond is.
Voor 2019 was een positief resultaat van € 355.521,- begroot. Het jaar werd afgesloten met een
positief resultaat van € 792.565,-. Het grote verschil is ontstaan door een eenmalige bijdrage van
€473.000,- die we in december van het Rijk hebben gekregen. Dit bedrag is bestemd om in 2020 en
2021 in te zetten voor zaken die het vak van docent aantrekkelijker maken. Het positieve resultaat over
2019 wordt toegevoegd aan de reserves.
De accountant heeft over 2019 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen:
ing. C.P. Heutink MBA (voorzitter), drs. P.T. Beumer,
ir. D. Bijl, mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds, mw. mr. Dr
J.C. van Eijk-Graveland en mw. drs. W.J. Kniestedt.
Zij zijn benoemd door de algemene ledenvergadering
van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs (te Ermelo).
In mei 2019 was de toenmalige voorzitter van de
Raad, drs. W. Janssens MBA, na twee termijnen van
vier jaar aftredend en niet herkiesbaar. De leden van
de Raad hebben in zijn plaats dhr. Heutink als voorzitter gekozen.
De Raad houdt toezicht op het bestuur van de school. In 2019 heeft de Raad zich vooral bezig
gehouden met de onderwerpen identiteit, onderwijsvernieuwing, digitale leermiddelen, leerlingenondersteuning, personeelsbeleid, financiën en nieuwbouw. De Raad treedt ook op als
werkgever voor de directeur/bestuurder, drs. L.C. Duifhuizen.

Toekomstplannen
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.
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Groevenbeek Ermelo

Groevenbeek Putten

Paul Krugerweg 44-50
3851 ZJ Ermelo

Korenlaan 1
3881 DA Putten

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.
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