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Van de teamleiders

De dagen worden korter en december staat om de hoek. 

Sommige klassen vieren Sinterklaas met elkaar, TV3 zal hun 

dramavoorstelling opvoeren en we hebben voor het eerst sinds 

tijden weer een gezamenlijke kerstviering in de grote aula op de planning staan. Hoewel donkere 

dagen altijd wat meer van iedereen vragen, zien we enorm uit naar deze activiteiten.

Op moment van schrijven is Carla Benedictus net gestart als teamleider van havo 2-3. Zij stelt 

zich hieronder aan u voor. Daarnaast zijn er een aantal uitwisselingen van de derde klassen in 

volle gang tijdens dit schrijven. We hopen en verwachten dat leerlingen een gezellige en leerzame 

week hebben!

Carla Benedictus (havo 2-3) en Gonda Verhagen (atheneum en tvwo 2-3)

 

Even voorstellen

Mijn naam is Carla Benedictus en sinds deze week teamleider ad 

interim voor 2 en 3 havo op Groevenbeek. Vierentwintig jaar geleden 

is de basis gelegd voor mijn loopbaan in het onderwijs. Met een grote 

liefde voor leren heb ik de kans gehad op verschillende scholen en 

niveaus in verschillende rollen te mogen werken. Van docent 

beeldende vorming tot directievoorzitter en steeds met veel plezier.



Groevenbeek is een prachtige brede school voor leerling en docent. 

Door de vele disciplines is er altijd wel iemand die weet hoe het zit of 

hoe je iets moet maken. Een fijne plek! 

Momenteel voeren we gesprekken met kandidaten voor deze functie 

en vertrouwen erop hem of haar op korte termijn te kunnen 

benoemen. De nieuwe teamleider zal naar verwachting na de 

voorjaarsvakantie starten.

Tot die tijd kunt u bij mij terecht. Ik ben te bereiken op het algemene 

telefoonnummer van de school of via mail (bxc@groevenbeek.nl)

 

VAN DE DECANEN, de profielkeuze in klas 3

De leerlingen van klas 3 zijn gestart met de eerste LOB-lessen waarin 

zij op zoek gaan naar kwaliteiten, interesses en talenten. Alle 

leerlingen hebben inmiddels een interessetest gemaakt. De uitslag 

hiervan hebben zij mee naar huis gekregen. Daarnaast hebben veel 

leerlingen meegedaan aan de capaciteitentest van Aob Compaz. De uitslag van deze test wordt in 

december per mail verzonden. De testresultaten van beide onderzoeken vormen een mooi 

uitgangspunt om met uw kind in gesprek te gaan over interesses en capaciteiten. In januari volgt 

een ouderavond met daarin gedetailleerde informatie over de profielkeuze. In de week voor de 

voorjaarsvakantie maken de leerlingen tijdens de mentorles hun (voorlopige) profielkeuze. 

Daarna geven de docenten per vak een vakadvies en gaan de mentoren met elke leerling in 

gesprek over hun profielkeuze. Half april wordt de profielkeuze vervolgens definitief gemaakt.

Vriendelijke groeten,

Mevrouw Vos – Decaan A3

Mevrouw Land – Decaan H3

 

Lwengo Kids Foundation

Op de site van Groevenbeek hebben jullie al informatie kunnen vinden 

over ons mooie doel! Lwengo Kids Foundation stelt zicht tot taak dat 

elk kind recht heeft op onderwijs ongeacht afkomst. Onderwijs zorgt 
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niet alleen voor een goede toekomst voor het kind, maar ook voor het gezin en zelfs voor het dorp 

waar dat kind opgroeit (  ).https://www.lwengokids.nl/missie-en-visie

Afgelopen schooljaar hebben we vele acties gehad en daarmee ook een prachtig bedrag opgehaald 

waar de Lwengo Kids Foundation maar liefst 11 leerlingen voor naar school kan laten gaan.

Deze week hebben alle leerlingen van de onderbouw (AH, VE, VP) een lijst ontvangen om 

oliebollen te bestellen waarvan de opbrengst naar Lwengo Kids Foundation gaat. Voor 28 

november moeten de lijsten weer bij de mentoren ingeleverd zijn. Op de formulieren staan de 

instructie voor het ophalen van de oliebollen.

De actie die we de komende tijd ook gaan voorbereiden is de reis naar Lwengo in Oeganda, zodat 

we daar kunnen zien wat de organisatie allemaal doet voor de kinderen uit Lwengo. Vier 

leerlingen (2x VE, 1x VP en 1x AH) en twee begeleiders van Groevenbeek gaan deze reis maken.

De vier leerlingen zijn al twee jaar ambassadeur van Lwengo Kids Foundation vanuit 

Groevenbeek. In die verantwoordelijkheid hebben zij veel acties ondersteund en nu gaan zij 

kijken waar zij zich zo enthousiast voor hebben ingezet. Het mooie van deze ervaring is dat die 

gedeeld kan worden met de leerlingen en docenten op Groevenbeek. Zo kunnen we het komende 

schooljaar nog gemotiveerder actievoeren!

 

Ontwikkel(mid)dagen

Op  hebben de docenten een ontwikkeldag.dinsdag 22 november a.s. 

Dat is een dag waarop de docenten individueel of in vakgroepen tijd 

hebben voor onderwijsontwikkeling.

De ontwikkel(mid)dagen zijn vastgelegd in de CAO. De leerlingen zijn dan lesvrij.

Wij geven u hierbij alvast de volgende ontwikkeldata door:

Vrijdag 17 februari 2023 –   ontwikkelmiddag na het 4de lesuur vrij

Maandag 12 juni 2023 –   ontwikkeldag leerlingen lesvrij

Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. H. Dorland  

Mevr.  J.J. Van der Kolk  
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Ouderavond mediaopvoeding

Op 18 oktober is er door de ouderraad een avond 

georganiseerd over mediaopvoeding. In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de 

presentatie. 
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