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Groevenbeek, een school om trots op te zijn

Column

2

Doelen van Groevenbeek

3

Onze leerlingen

4

Examenresultaten

5

Onderwijs

6

Ondersteuning

11

Personeel

12

Financiën

13

Raad van Toezicht

14

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 en verzorgers en belangstellenden delen. Daarom krijgt u dit
jaarverslag, waarin belangrijke gegevens over de
school in 2017 zijn verzameld.
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directeur / bestuurder

Doelen van Groevenbeek

3

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 eigen mentor, een introductieprogramma bij de start van het schooljaar,
mentorlessen in alle leerjaren, een lesprogramma voor sociale vaardigheden, voorlichting over en optreden tegen pesten,, veel activiteiten buiten de lessen.

Groevenbeek biedt onderwijs dat alle leerlingen stimuleert om hun talenten te ontwikkelen, 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 de andere afdelingen: extra aandacht voor
sport, cultuur of technologie in sportklas, cultuurklas en techklas.
In tvwo en atheneum is voor de moderne
vreemde talen verdieping mogelijk. We bieden
Spaans en Chinees aan. Voor alle leerlingen:
veel buitenlesactiviteiten: sport, toneel, muziek en nog veel meer. Persoonlijke begeleiding van leerlingen die extra uitdaging nodig
hebben.

Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk leerlingen zonder zittenblijven hun opleiding
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 digitale
leermiddelen (o.a. studiewijzers en iPad).
De mentoren, leerlingencoaches, zorgcoördinatoren, remedial teachers, medewerkers
Pluspunt en vele anderen geven deskundige
persoonlijke ondersteuning.

Onze leerlingen

Groevenbeek telde op 1 oktober 2017
in totaal 2953 leerlingen, 15 leerlingen
minder dan in 2016. Dit is een gevolg
van de afname van het aantal jongeren in de regio.
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Examenresultaten
Slagingspercentages
Groevenbeek Ermelo
Groevenbeek

Landelijk

vmbo basisberoeps

98%

98%

vmbo kaderberoeps

96%

96%

vmbo theoretisch

90%

93%

havo

88%

87%

atheneum

97%

91%

Groevenbeek

Landelijk

vmbo basisberoeps

100%

98%

vmbo kaderberoeps

100%

96%

vmbo theoretisch

97%

93%

Groevenbeek Putten

Het slagingspercentage was in
2016 in 5 van de 8 afdelingen
hoger dan het landelijk gemiddelde, in 2 daaraan gelijk en in 1 afdeling lager.

Gemiddelde examencijfers
Groevenbeek Ermelo
Groevenbeek

Inspectienorm

vmbo basisberoeps

7.0

6.4

vmbo kaderberoeps

6.5

6.2

vmbo theoretisch

6.2

6.2

havo

6.4

6.3

atheneum

6.7

6.3

Groevenbeek

Inspectienorm

vmbo basisberoeps

7.0

6.3

vmbo kaderberoeps

6.6

6.2

vmbo theoretisch

6.2

6.2

Groevenbeek Putten
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Het gemiddelde van de
examencijfers was in 7 van de 8
afdelingen hoger dan de inspectienorm die gebaseerd is op het
landelijk gemiddelde, en in 1 afdeling daaraan gelijk.

Onderwijs
Wat willen we?
Praktisch en uitdagend onderwijs

Wat zien we in de school?
Vakcollege Dienstverlenen
Praktische lessen en projecten ter voorbereiding op de
beroepsstudie.
plus

TL

plus

In TL
in Putten krijgen leerlingen naast theorie veel
praktijklessen
Themaklassen
In veel afdelingen kunnen de leerlingen kiezen tussen
sportklas, cultuurklas en techklas. Er worden wedstrijden, toneelvoorstellingen en exposities georganiseerd.
Business School in havo 4-5
Marketing, boekhouden, een eigen
bedrijfje opzetten en samenwerken met bedrijfsleven.
Examenvak BSM
Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij in het havo.
Leerlingen doen aan bijzondere sporten, organiseren
sportevenementen enz.
Chinees
In 3 afdelingen kunnen de leerlingen het vak Chinese
taal en cultuur kiezen.

Rekening houden met verschillen
tussen leerlingen

Digitale leermiddelen
Alle leerlingen in leerjaar 1 t/m 4 werken met studiewijzers en een iPad.
Leerplein of leerlab
De leerlingen werken een deel van de lesuren op een
leerplein of in een ‘leerlab’. Ze kunnen daar kiezen voor
welk vak ze werken en persoonlijke hulp krijgen.
Bijzonder begaafde leerlingen kunnen persoonlijke
begeleiding krijgen om uitdagingen te zoeken.
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Onderwijs
Enkele bijzondere projecten in 2017

Een Erasmus+ project met leerlingen uit Schotland,
IJsland en Spanje

Deelname aan het Nationaal Jeugddebat

Een plantenmarkt en een winterfair in de afdeling Groen

Een voorleeswedstrijd in samenwerking met de bibliotheek

Met microkrediet een bedrijfje starten

Acties voor Serious Request

Leerlingen en hun ouders vieren het Chinees nieuwjaar

Een excursie naar Genève voor natuurkunde
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Onderwijs
Enkele bijzondere projecten in 2017

Een expositie van werkstukken beeldende vorming in
gemeentehuis Putten

Een high tea met grootouders

Theatervoorstelling ‘Piet verliefd’ voor kleuters van
basisscholen in Ermelo

Activiteiten met blinden

Debatteren met gemeenteraadsleden

Leerlingen bezoeken ouderen op Nationale Ouderendag

Nederlandse taal met cabaretier Jan Jaap van der Wal

De gezonde school
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Onderwijs
Enkele bijzondere prestaties in 2017

Bastiaan de Vos wordt voorleeskampioen

Hilde Ruitenberg wint de eerste prijs in de Franstalige
Concours Vision d’Europe

Een leerlingenteam uit het tvwo neemt in Engeland deel
aan een internationale wiskundewedstrijd

Leerlingen behalen op school een EHBO-diploma

Veel leerlingen behalen een certificaat voor gevorderd
taalgebruik voor Spaans, Engels, Frans of Duits
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Onderwijs
Enkele bijzondere gebeurtenissen in 2017

Een groot Radio 538 feest, gewonnen met een
verkeersproject door leerlingen van het vmbo

Begin van een uitwisselingsproject voor docenten
met een school in Melbourne

Uitwisselingen van vmbo-klassen met Duitse scholen

Groevenbeek start een goeddoelactie voor Charis,
een project voor Roma in Floresti (Roemenië)

Uitwisselingen met scholen in Olot (Spanje) en
in Toulon (Zuid-Frankrijk)

Jubileumvoorstelling in verband met 35 jaar
schooltoneel Groevenbeek

Gastlessen vanuit de locatie Putten op basisscholen in
Putten en omgeving
Eerste China-reis door een groep van 42 leerlingen;
bezoek aan partnerschool in Zhenjiang

Op 24 juli 2017 overleed onze collega Paul Groen na een ziekbed van enkele
maanden. Paul was docent Engels in de afdeling tvwo/atheneum/havo.
Hij is 64 jaar geworden.
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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 terecht bij de begeleiders
in deze rustige ruimte.
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 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

%

191

73

Direct onderwijsondersteunend

27

10

Indirect ondersteunend

30

12

Management
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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 2017 te maken
met de invoering van digitale leermiddelen en met het
herkennen van problemen bij leerlingen en daar goed op
reageren.
Alle docenten op Groevenbeek hebben een lesbevoegdheid of zijn aan het studeren om die te behalen.
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In 2017 in totaal 342 medewerkers:
198 vrouwen en 144 mannen

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim kwam in 2017 uit
op 6,15%. Dit is boven het landelijk
gemiddelde in het voortgezet onderwijs
(5,1%). Het tamelijk hoge ziekteverzuim is te verklaren door de langdurige
ziekte van enkele personeelsleden.

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

Financiën

Balans per 31 december 2017
Activa
Materiële vaste activa

€

6.929.160

Vorderingen

€

652.360

Liquide middelen

€

6.297.982

___________
Totaal activa

€ 13.227.142

Passiva
Eigen vermogen

€

7.749.529

Voorzieningen

€

2.100.836

Kortlopende schulden

€

3.376.777

___________
Totaal passiva

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
en –subsidies
Overige baten
Totaal baten

€ 23.576.673
€
€

63.930
1.139.761

€ 24.780.364

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

€ 19.133.349
€ 1.633.337
€ 1.422.225
€ 2.672.387

Totaal lasten

€ 24.861.297

€ 13.227.142

Kengetallen
Solvabiliteit:
Liquiditeit:
Kapitalisatiefactor:

Exploitatierekening 2017

0,59
1,87
38,5%

De kengetallen laten zien dat de financiële
situatie gezond is.

Saldo baten en lasten - €

80.933

Financiële baten en
lasten

€

29.015

-€

51.918

Totaal resultaat

Voor 2017 was een negatief resultaat van € 135.226,- begroot. Het jaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 51.918,-. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan de reserves.

De accountant heeft over 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
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Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen: (v.l.n.r.) drs. P.T. Beumer, ir. D. Bijl,
mw. mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland, mw.
mr. K. Mulder-Wildeboer, drs. W. Janssens
MBA (voorzitter) en ing. C.P. Heutink MBA.
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 2017 heeft de Raad zich vooral bezig gehouden met de onderwerpen onderwijsvernieuwing,
invoering van digitale leermiddelen, leerlingenondersteuning, personeelsbeleid, financiën en
nieuwbouw. De Raad treedt ook op als werkgever voor de directeur/bestuurder.

Groevenbeek is een school om trots op te zijn, maar er zijn nog genoeg dingen die beter kunnen. We richten ons in de komende tijd vooral 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. 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.
De website van de school bevat heel veel informatie.
Zie >> www.groevenbeek.nl/algemeen /kwaliteit. Daar staat o.a. een link naar de website
www.scholenopdekaart.nl, waar gegevens van Groevenbeek vergeleken worden met landelijke
gegevens.
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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
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