
 

 

 

Nieuwsbrief
 Atheneum/TVWO/HAVO  , leerjaar 2 en 3

18 maart 2022

 

 Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Groevenweek komt eraan! Na lang beperkt te zijn in de organisatie van activiteiten, 

kunnen we er eindelijk weer op uit. Leerlingen uit leerjaar 2 zullen verschillende 

godsdiensthuizen bezoeken in Amsterdam. Een deel van de leerlingen is al naar 

Amsterdam gweest. Hierover leest u in deze nieuwsbrief een kort verslag. Naast onze docenten gaan er ook ouders mee 

als begeleiders, hier zijn we heel blij mee. Hopelijk krijgen jullie als ouders zo ook een beter beeld van hoe het er op 

Groevenbeek aan toe gaat. Verder gaat leerjaar drie naar de Efteling of naar Burger’s Zoo. We zien er naar uit om 

leerlingen weer ervaringen buiten school op te laten doen.

De afgelopen periode hebben we helaas veel te maken gehad met collega’s die werden getroffen door Covid. Waar 

mogelijk proberen we de lessen online door te laten gaan met een docent vanuit huis en een extra docent in het lokaal 

of de les te laten opvangen door een collega. Leerlingen moesten door de uitval 's middags soms lang wachten op de 

werkuren en steunlessen. Dat is voor alle partijen vervelend. We hopen dat het mooie voorjaarsweer zal leiden tot 

minder besmettingen. Komende week gaan de ondersteuningslessen en werkuren niet door vanwege de toetsweek in de 

bovenbouw en Groevenweek in de onderbouw.

Enkele weken terug hoorden we in het landelijk nieuws over de misstanden bij The Voice en van de zaak Overmars bij 

Ajax. Op school ervaren we ook dat het voor leerlingen soms lastig is om goed om te gaan met social media en elkaars 

grenzen te respecteren. Een foto is snel gedeeld, maar heeft soms grote gevolgen. Om leerlingen hiervan bewust te 

maken hebben verschillende mentoren hier in hun les al aandacht aan besteed. We willen als school leerlingen digitaal 

wijs maken en ze leren om hun eigen grenzen en die van een ander te respecteren. Het zou fijn zijn als u met uw kind 



 

 

 hierover thuis ook het gesprek wilt voeren.

Hartelijke groet,

Gonda Verhagen en Hendrik Dorland

 

 Online lessen
De laatste tijd merken we dat er vragen zijn over het online volgen van de lessen. Met 

dit korte bericht hopen we hier wat meer duidelijkheid over te geven.

Wanneer een leerling ziek is, dan volgt hij geen online lessen.

Als een leerling door corona in quarantaine zit, dan kan hij de lessen wel online 

volgen. Als u dit doorgeeft bij de absentiemelding, dan wordt dit zichtbaar bij de docent en weet de docent wie er 

online de les volgt. 

In alle andere gevallen willen we de leerlingen fysiek op school zien in de lessen. Zo kunnen we de leerlingen het beste 

helpen en houden we het beste zicht op de ontwikkeling.

 

 

 Update werkgroep NPO  
Hierbij een update van de werkgroep NPO. Het NPO is het steunprogramma vanuit de 

overheid dat gericht is op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en 

compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die 

het moeilijk heeft.

Op Groevenbeek hebben we ervoor gekozen om ondersteuningslessen voor veel vakken aan te bieden, maar ook 

ondersteuningslessen die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Leerlingen konden 

daarnaast kiezen uit verschillende naschoolse activiteiten (Flexperience), omdat zij deze in de afgelopen tijd ook 

hebben moeten missen. Er is gekozen voor een 40-minutenrooster, om in de middag ruimte te creëren voor deze 

interventies.

Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van de gekozen interventies is er een docentenenquête en een 

leerlingenenquête afgenomen. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het verwerken van alle uitkomsten van 



 

deze enquêtes. De respons op het onderzoek was bijzonder hoog en daardoor hebben we een goed beeld kunnen 

vormen.

De resultaten van de enquêtes worden aan de directie gerapporteerd zodat zij mede op basis hiervan een beslissing 

kunnen nemen over de NPO-interventies van volgend jaar. Omdat er al snel verbeterpunten zichtbaar waren, zijn er nu 

ook al aanpassingen gedaan. Zo zijn er naast de (verplichte) steunlessen, ook (verplichte) werkuren en het aanbod is 

uitgebreid zodat we meer leerlingen kunnen bedienen.

In april zal er een laatste onderzoek worden uitgevoerd onder leerlingen. Dit onderzoek zal meer gericht zijn op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en zal niet anoniem zijn. Omdat deze vragenlijst niet anoniem is, kan de mentor de 

uitkomst goed gebruiken voor bijvoorbeeld mentorgesprekken. Door hetzelfde onderzoek over een jaar weer uit te 

voeren hopen we een beeld te krijgen van mogelijke verbeteringen.  

Heeft u opmerkingen, ideeën of wilt u hier meer over weten? Mail gerust naar  NPO-AH@groevenbeek.nl .

 

 Kangoeroewedstrijd
Vandaag, vrijdag 18 maart, vindt de Kangoeroewedstrijd plaats. Dit staat als wiskunde 

ingeroosterd op het vierde, vijfde en zesde lesuur. Er zullen verrassende wiskundige vraagstukken worden voorgelegd 

die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht vragen. Er worden vijf antwoordmogelijkheden per 

vraag gegeven, één is er goed. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Alle klassen 

in de onderbouw doen mee.

Afhankelijk van het resultaat en voldoende inzet wordt er een cijfer (tussen de 5,5 en 10) voor wiskunde gegeven, dat 

één keer meetelt. Wilt u een idee krijgen van de vraagstukken? Dat kan op: https://wedstrijd.w4kangoeroe.nl/index.php?

action=user_competitions

W4K Wedstrijden

 Wedstrijden Oefentoets W4K 2021 - review mode. Kies hieronder de juiste versie. Beschikbare versies:

wedstrijd.w4kangoeroe.nl

De eerste klas, tweede klas en havo 3 maken WizBRAIN, A3 en TV3 maken WizPROF. Tijdens de wedstrijd is er voor 

de tweetalige klassen een Engelse versie beschikbaar. Bij de oefenversie staat die niet.
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 Excursie godsdienst tweede klas
Naar aanleiding van een lessenserie over het jodendom 

is havo 2 is naar Amsterdam geweest. Samen met een 

gids bezochten ze de grootste synagoge van Europa, 

liepen ze een rondje door het (nieuwe) 

namenmonument en leerden ze veel over de Joodse cultuur in het Joods Historisch Museum. Het was een mooie dag 

waarin veel werd geleerd. Uiteraard was er ook tijd om het centrum te verkennen en Amsterdamse McNuggets te 

proeven. Atheneum 2 gaat nog naar Amsterdam en bezoeken daar verschillende ‘heilige huisjes’.

 

 Save the date
Er wordt op woensdag 6 april een goeddoeldag 

georganiseerd. Deze dag is door corona helaas een aantal 

 jaren niet doorgegaan. We zijn blij dat we nu weer een 

gezellige dag kunnen organiseren en we hopen veel geld 

op te halen. 

Ons goede doel is dit jaar de Lwengo Kids Foundation ( 

 www.lwengokids.nl ). Deze stichting probeert de 

leefomstandigheden van kinderen in Lwengo te verbeteren, onder andere door ze onderwijs aan te bieden. Lwengo is 

een arme streek in Uganda.  

We proberen hiervoor zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. De leerlingen van klas 1 en 2 gaan daarvoor allerlei 

activiteiten ontplooien. Ook is er van alles te eten en te drinken. U bent die dag tussen 11.30 en 15.00 uur van harte 

welkom op school. Broertjes, zusjes, opa's, oma's (enzovoort) kunnen gezellig meekomen. Meer informatie volgt nog, 

maar houdt u de datum alvast vrij?

 

 Voorstelling ‘Vliegen met gebroken vleugels’
Op dinsdag 12 april verzorgt Beyond Words een voorstelling 

met als thema burn-out.

De voorstelling heet ‘Vliegen met gebroken vleugels’. 

In de tijd waarin we nu leven, leggen we en met name jongeren, 

de lat torenhoog: we willen alles, moeten alles, kennen geen rem  

en spiegelen ons aan een utopische parallelle wereld op social 

media die altijd aan staat. 

http://www.lwengokids.nl/
http://www.lwengokids.nl/


 

Maar wat als we hier niet meer aan kunnen voldoen? 

Als we de prikkels niet meer kunnen verwerken? 

Als we tot stilstand komen?

In de voorstelling wordt het ontstaan van een burn-out langzaam zichtbaar: van signalen missen in je lichaam tot het 

echt niet meer kunnen. Vervolgens wordt ook in beeld gebracht hoe je er weer uit kunt komen. Want hoe doe je dat 

eigenlijk?

Beyond Words Productions is een productiehuis voor jong danstalent tussen de 14 en 23 jaar die zich verder willen 

ontwikkelen als danser. 

Een maatschappelijk thema vormt altijd het uitgangspunt voor de dansvoorstellingen van Beyond Words Productions.

We bevelen deze voorstelling van harte aan voor uw kind. 

Uw kind kan zich inschrijven voor deze activiteit tijdens de flexperience.

 

 Week van de Hoogbegaafdheid
Tijdens de week van de Hoogbegaafdheid hebben we 

samen met de andere VO scholen van Stichting 

Leerlingenzorg NW-Veluwe drie activiteiten 

georganiseerd.

De eerste  activiteit was een livestream voor docenten 

op dinsdagmiddag 8 maart. Lotte Schouten, RITHA   

specialist en UP-coach op Groevenbeek, verzorgde het theoretische deel voor het programma. Dat was een 

verhelderende uiteenzetting over de verschillende types hoogbegaafde leerlingen en hun behoeften. 

In het tweede deel gingen hoogbegaafde leerlingen in gesprek aan tafel met Remon Brink en Els de Groot van Talent in 

Bloei. Zij hebben goede tips ingebracht voor docenten die lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen.

Woensdagavond 9 maart vond de ouderavond plaats op Groevenbeek. Bijna 75 ouders luisterden geboeid naar de 

presentatie van Martin Timmer met als thema ‘Het gesprek tussen ouders en school’. Vervolgens werd er aan de hand 

van stellingen doorgesproken in kleinere groepen. Er was veel herkenning en erkenning bij elkaar, wat zorgde voor 

mooie gesprekken. De avond maakte duidelijk dat er behoefte is aan contact met elkaar en ook met school. 

De afsluiting op 14 maart was een theaterevenement in het CCNV theater in Harderwijk. Een afwisselend programma 

dat startte met Lisanne Spaander die liedjes schrijft en zingt over hoe je lastige dingen kunt overwinnen en je dromen 

kunt bereiken. In haar boek ‘Vechtersbaas ‘ schrijft zij over hoe ze twee keer botkanker overwon. Dolores Leeuwin zou 

vertellen over haar schoolervaringen als niet herkende hoogbegaafde leerling. Helaas moest zij door ziekte afzeggen. 



 

 

 

Na een gezellige lunch was het tijd voor het Regietheater van Judith Buscher. Leerlingen konden ingrijpen in een 

sketch over een hoogbegaafde leerling en een docent. Via een interruptie microfoon gaven ze de docent aanwijzingen 

hoe zij het gesprek tussen haar en de leerling beter en begripvoller kon voeren.

Al met al een geslaagde week!

 

 Inzamelingsactie voor Oekraïne
Afgelopen week hebben we een inzamelingsactie gehouden voor de mensen in 

Oekraïne. Dit hebben we gedaan in samenwerking met De Stichting met Uitgestrekte 

Hand. Deze stichting heeft contacten daar en weet precies wat de mensen daar nodig 

hebben. De Zaak van Ermelo regelde het vervoer van de ingezamelde spullen.

Wat werden we stil van de opbrengst! In twee dagen tijd hebben we met elkaar enorm 

veel goederen verzameld: toiletpapier, zeep, tandpasta, tandenborstels, rijst, melk en soep. Hartelijk dank aan alle 

leerlingen en medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.



 

 

 

De Stichting met Uitgestrekte Hand is zondag 13 maart vertrokken. Wij wensen Bert van Panhuis een goede en veilige 

reis en hopelijk vinden de goederen snel hun weg naar de mensen in deze vreselijke oorlog.

 

 

 Check onze website!
In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van veel zaken, maar vergeet ook niet 

om af en toe even op onze website te kijken  . Daar plaatsen we www.groevenbeek.nl

regelmatig foto’s van en informatie over heel veel activiteiten die we organiseren. En u 

kunt ons natuurlijk ook volgen via ons Instagram-account christelijkcollegegroevenbeek

.

Woensdagavond 6 februari 2019 is er een opleidingsvoorlichting in Zwolle waar verschillende HBO-opleidingen zich 

presenteren. De leerlingen van atheneum 4 en havo 4 kunnen hier, eventueel samen met hun ouders, naar toe. Deze 

avond is niet verplicht, maar wel waardevol! De leerlingen van havo 4 en hun ouders ontvangen hier binnenkort meer 

informatie over.
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