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Rondom corona
We zijn blij dat we nog steeds fysiek les kunnen geven.
Dat is voor de leerlingen echt beter dan thuis zitten en
online onderwijs volgen. Maar we worden er wel
voortdurend mee geconfronteerd dat er door het
coronavirus beperkingen zijn. Dat zijn kleine dingen
zoals eenrichtingverkeer op de trappen en wat lastigere
zaken zoals het dragen van een mondkapje in de
gangen en aula’s. Dat laatste begint overigens
langzamerhand te wennen.

Sinds de zomervakantie krijgen we van gemiddeld 4
leerlingen per week het bericht dat zij positief getest
zijn. In de huidige situatie is dat op een totaal van bijna
3100 leerlingen niet heel veel. Bovendien gaat het om leerlingen uit telkens andere klassen en afdelingen. Dat wijst erop
dat de meeste besmettingen buiten school plaatsvinden. Van de 365 medewerkers zijn er sinds de zomervakantie 6
positief getest. Voor de herfstvakantie bleven veel leerlingen thuis wegens ziekte of corona-achtige verschijnselen. Na
de vakantie is dit aantal gehalveerd (van bijna 15% naar ongeveer 7%).

We merken aan de leerlingen dat alle gedoe rond corona hen niet onberoerd laat. Sommigen maken zich zorgen.
Anderen worden er ongedurig van. Velen hebben er moeite mee om zich goed op het schoolwerk te concentreren. Wat

dat betreft hebben de onrustige en onzekere laatste maanden van het vorige schooljaar geen goed gedaan. We houden
uiteraard goed de vinger aan de pols of leerlingen achterstanden hebben opgelopen. Aan leerlingen die het nodig hebben
bieden we een inhaalprogramma aan.

We hopen dat we fysiek les kunnen blijven geven en dat de algehele situatie langzamerhand weer normaal zal worden.
We ervaren veel begrip en steun van ouders. We doen allemaal ons uiterste best om uw kinderen, onze leerlingen, goed
door deze moeilijke periode heen te loodsen.

Geen uitwisselingen en weekexcursies
De schoolleiding heeft het lastige besluit moeten nemen dat er in dit schooljaar geen
uitwisselingen met buitenlandse scholen en geen weekexcursies zullen zijn. De situatie
in Nederland en in heel Europa is daarvoor te onzeker en de risico’s zijn te groot.
Voor dagexcursies hebben we nog geen definitief besluit genomen. Voorlopig zijn er
geen dagexcursies, maar misschien kunnen in de laatste maanden van dit schooljaar nog dagexcursies in Nederland
georganiseerd worden.

Voorlichting en Open Huis online
Door de beperkingen in het kader van de corona-bestrijding kunnen we in november
geen voorlichtingsavonden organiseren voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen
en hun ouders. We kunnen ook geen Open Huis houden zoals dat in andere jaren
gebeurt. We zullen de voorlichting en de Open Huizen (voor elk van de 3 sectoren van
de school een eigen Open Huis) online houden. We zullen dat doen met behulp van
filmpjes, live beeldverbindingen en chatsessies. De data waarop dit gebeurt staan in de
keuzegids die de leerlingen van groep 8 gekregen hebben. Ze zijn ook op de website van de school te vinden.

Even voorstellen
Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Peter Kromdijk en ik maak van de gelegenheid gebruik om mij kort voor
te stellen als nieuwe afdelingsdirecteur bovenbouw havo/vwo. Naast mijn werkzame
jaren als docent en leidinggevende in het onderwijs in Uithoorn en Amsterdam heb ik

tot 2012 op hoog niveau gesport en ben ik in 2017 gepromoveerd in de contemporaine
kerkgeschiedenis. Het onderwijs geeft mij alle mogelijkheden om mijn energie kwijt te
kunnen en er is niets mooiers dan de ontwikkeling van leerlingen voor je neus te zien
voltrekken. Inmiddels ben ik al weer een maand aan het werk op Groevenbeek en het
bevalt mij erg goed. De eerste gesprekken met de leerlingen, ouders en docenten zijn
veelbelovend. Ik kijk er naar uit om met iedereen kennis te maken en te horen wat
Groevenbeek voor iedereen betekent.

Groevenbeek Eigen
Vanaf periode 2 zijn we in de klassen A2A en A2B gestart met Groevenbeek Eigen.
Voor deze klassen zijn er twee zaken wezenlijk anders dan bij de andere
atheneumklassen: de toetsing en het werkplein. Leerlingen krijgen geen s.o.’s meer,
alleen gp’s. Deze toetsen moeten ze voldoende maken en als dat niet lukt, volgt een herkansing. Daarnaast werken ze
twee keer in de week twee uur op het werkplein. Tijdens deze uren mogen ze zelf weten aan welk vak ze werken en of
ze dat samen willen doen of alleen. Er zijn per uur twee docenten en een onderwijsassistent beschikbaar voor
begeleiding.

Wie ben ik?
Tijdens de mentorlessen hebben we de afgelopen
weken met de leerlingen van havo 3 nagedacht over
kwaliteiten, eigenschappen en capaciteiten. Dit is een
belangrijke stap naar een antwoord op de vraag 'Wat
wil ik?'. Aan de hand van verschillende opdrachten zijn
de leerlingen er nu achter waar hun kracht en kwaliteit
ligt. Dat kunnen ze heel goed gebruiken als we
binnenkort verder na gaan denken over de
profielkeuze.

Fijne feestdagen toegewenst
Dit is de laatste e-mailnieuwsbrief, die u in kalenderjaar 2020 van ons ontvangt.
Namens de schoolleiding wensen we alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) fijne,
gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

