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Beste ouders/verzorgers,

Periode 1 van het schooljaar is alweer voorbij. De leerlingen in 

de bovenbouw hebben hun eerste toetsweek gemaakt. Langzaam 

aan worden de dagen korter en de feestdagen zijn weer in 

aantocht. Via deze nieuwsbrief willen we een aantal zaken met u doornemen. Mochten er vragen 

zijn, neem dan gerust contact op met de mentor. 

Herkansingen

In week 47 worden de herkansings- en inhaaltoetsen afgenomen. We proberen deze toetsen zo te 

plannen dat er zo min mogelijk reguliere lessen komen te vervallen. Leerlingen die geen toetsen 

hebben gemist in toetsweek 1, krijgen de mogelijkheid om 1 toets te herkansen. Datzelfde geldt 

later dit jaar na toetsweek 2 en 3. Leerlingen die toetsen moeten inhalen doen dat in dezelfde 

week. Voor de volledige herkansingsregeling verwijzen wij u naar het examenreglement/PTA. 

Deze kunt u vinden op de website van Groevenbeek. 

Vrijstellingen

Vanaf periode 2 is het mogelijk voor leerlingen uit klas 5 en 6 om voor een vak waar zij 

gemiddeld een 7,5 of hoger voor staan, een vrijstelling in te zetten. Hiervoor kunnen ze bij hun 

teamleider een vrijstellingskaart ophalen, deze invullen en laten ondertekenen door de docent. 

Vanaf periode 3 geldt deze regeling ook voor de leerlingen uit klas 4. 

Vieringen

Op vrijdag 23 december organiseren we een kerstviering voor alle leerjaren. Leerlingen hebben 

die dag eerst les, en vervolgens gaan ze volgens een rooster naar de vieringen. Na de viering zijn 



de leerlingen vrij. Het rooster van de vieringen komt t.z.t. op magister. Het thema zal zijn “Laat je 

lichtje branden.”

 Evaluatie online informatieavonden H4/A4 en H5/A6 (4 oktober)

Op woensdag 4 oktober hebben we een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor leerjaar 

vier (informatie over de bovenbouw) en voor de examenklassen. Na afloop hebben we een 

evaluatieformulier rondgestuurd waar resp. 72 reacties (H4/A4) en 43 (H5/A6) op zijn 

 binnengekomen. Hieronder geven we een samenvatting van de resultaten.

 Vraag 1: Hoe was uw algemene beoordeling van de informatieavond: 

 Gemiddelde beoordeling: 3,99 / 5,00 

We zijn blij met deze beoordeling, het is fijn om te zien dat een heel groot deel van de ouders de 

 informatieavond heeft gewaardeerd.

 Vraag 2: Wat vond u goed aan de informatieavond?

Deze vraag was een open vraag, we kunnen daarom niet alle antwoorden hier weergegeven. In het 

 algemeen kan je zeggen dat de beknoptheid en de gegeven informatie op prijs werd gesteld.

 

 Vraag 3: Wat zou een volgende keer beter kunnen/zijn er onderwerpen die u heeft gemist?

Er waren een aantal opmerkingen over de zichtbaarheid van de informatie op het scherm, deze 

bleek tegen te vallen. Ook bleek er behoefte te zijn om iets (meer) te horen over bijvoorbeeld de 

excursies in leerjaar 4 of zouden meer voorbeelden op prijs worden gesteld (bijvoorbeeld 

 financiële plaatjes voor aanstaande studenten in H5/A6).

 

Vraag 4/5: Stel dat de school in de nabije toekomst opnieuw een informatieavond zou 

 organiseren, waar gaat uw voorkeur dan naar uit:

 Online: 86%

 Op school: 14%

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat een online bijeenkomst de voorkeur heeft. In 

vraag 5 werd om een toelichting gevraagd. Duidelijk naar voren kwam dat voor relatief korte, 

informatiedichte informatiebijeenkomsten online een heel goed medium is. Voor 

contactmomenten met bijvoorbeeld de mentor wordt aangegeven dat een avond op school dan de 

 voorkeur heeft.

We danken iedereen die de moeite heeft genomen om het evaluatieformulier in te vullen. We 

zullen de gegeven antwoorden meenemen bij het voorbereiden van een volgende informatieavond.

 

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,



Jan David de Groot, Jeroen Dam en Judith de Greeff

Teamleiders klas 4, 5 en 6

 

LOB in de bovenbouw
 

(ONLINE) OPEN DAGEN

We stimuleren onze leerlingen om veel open dagen te bezoeken.

De data van de open dagen zijn te vinden op de website www.

 of op de sites van de vervolgopleidingen. De leerlingen van H4 en A4 moeten studiekeuze123.nl

dit jaar minimaal 1 open dag bezoeken en de leerlingen van A5 minimaal 2 open dagen of 

meeloopdagen. 

 

VERPLICHTE ONLINE STUDIEVOORLICHTING VOOR A4 EN H4, 7 december

Op woensdagavond 7 december vindt er een online studievoorlichting plaats waar heel veel 

hogescholen en universiteiten hun studies presenteren. Deze LOB activiteit is verplicht voor de 

leerlingen van A4 en H4. De leerlingen schrijven zich in de mentorles in voor 3 studies in 3 

verschillende rondes. Als ouder kunt u die avond meekijken. Een mooie gelegenheid om met uw 

kind in gesprek te gaan over zijn loopbaan. 

 

INSCHRIJVEN VOOR EEN STUDIE

De leerlingen van H5 en A6 zitten hopelijk in de afsluitende fase van hun studiekeuzetraject. We 

raden hen aan om online meeloopdagen te bezoeken, een proefstudeertraject te volgen en veel te 

praten met ouders, vrienden, docenten, beroepsbeoefenaars en studenten van diverse opleidingen.

Een leerling moet zich  inschrijven op . Inschrijven voor 1 mei vóór 1 mei 2023 www.studielink.nl

betekent dat zij recht hebben op een studiekeuzetraject bij de hogeschool of universiteit waar zij 

zich inschrijven. In dit traject, dat o.a. kan bestaan uit een gesprek of een vragenlijst, wordt 

gekeken naar capaciteiten en motivatie. Ook wordt doorgaans nagegaan hoeveel opendagen

/meeloopdagen de leerling aan het instituut (of elders) heeft gevolgd en hoe zij deze hebben 

ervaren. Daarna krijgen de leerlingen een positief of negatief advies om de opleiding te gaan 

volgen. Dit advies is niet bindend als er voor 1 mei is ingeschreven. Inschrijven na die datum 

betekent dat een negatief advies bindend kan zijn.

http://www.studiekeuze123.nl
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.studielink.nl


Voor studies met een decentrale selectie moet er al  zijn ingeschreven.vóór 15 januari
 

STUDIEFINANCIERING.

Studiefinanciering bestaat uit de mogelijkheid om te lenen en een OV-kaart. Deze kan worden 

aangevraagd bij .www.DUO.nl

Leerlingen die voor 1 juli 2022 18 jaar worden kunnen een tegemoetkoming scholieren 

aanvragen. Deze toelage is een gift ter compensatie van de kinderbijslag die wegvalt als een kind 

18 wordt en is onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Ook deze toelage kan worden 

aangevraagd bij .www.DUO.nl

 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over studiekeuze en studiefinanciering vindt u op:

www.startstuderen.nl

 www.studiekeuze123.nl .

www.weblog.wur.nl

Studiekeuzespecial: BiOND_Studiekeuzespecial_2021-22.pdf (sharepoint.com%40ssl)

 

J. Blankestijn, decaan havo   blj@groevenbeek.nl

Y.Vos, decaan atheneum      yvos@groevenbeek.nl

 

 

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 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

http://www.DUO.nl
http://www.DUO.nl
http://www.startstuderen.nl
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.weblog.wur.nl/
mailto:blj@groevenbeek.nl
mailto:yvos@groevenbeek.nl
https://www.lwengokids.nl/missie-en-visie
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 dinsdag 22 november a.s. 

ontwikkeldag.

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  

 



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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