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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 lastiger 

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.

 

 Belangrijke data examenklassen
In de bijlage van deze nieuwsbrief is een overzicht te vinden met belangrijke data voor 

de leerlingen van H5 en A6. Onder andere de data van de toetsweken, herkansingen, 

examens en diploma-uitreiking staan hierin vermeld.

 

Informatie vanuit het Decanaat

 Online open dagen

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf leren kennen en zich vroegtijdig 

oriënteren op hun vervolgopleiding. Onderzoek heeft nl. uitgewezen dat leerlingen die 

weten wat ze willen gemotiveerder zijn voor hun schoolwerk. In de mentorlessen en 

mentorgesprekken besteden we hier dan ook aandacht aan.

In verband met de coronamaatregelen is het (vrijwel) niet mogelijk om fysiek open dagen te bezoeken, maar er zijn wel 

heel veel online mogelijkheden. 

De data van de open dagen zijn te vinden op de website  of op de sites van de www.studiekeuze123.nl

vervolgopleidingen.

 Verplichte online studievoorlichting voor A4 en H4

Binnenkort 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. Zij kunnen zich inschrijven voor 3 

studies in 3 verschillende rondes. Als ouder kunt u meekijken. Een mooie gelegenheid om met uw kind in gesprek te 

http://www.studiekeuze123.nl


gaan over zijn loopbaan. De voorlichting voor H4 vindt plaats op woensdagavond 9 december en die voor A4/TV4 op 

vrijdag 5 februari. De leerlingen kunnen zich hier binnenkort voor inschrijven.

 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 betekent dat zij recht vóór 1 mei 2021  www.studielink.nl

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.

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 2021 18 jaar worden kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze toelage is een 

gift ter compensatie van de kinderbijslag die weg valt als een kind 18 wordt en is onafhankelijk van het inkomen van de 

ouders. Ook deze toelage kan worden aangevraagd bij  .www.DUO.nl

Op 5 oktober hebben de decanen een webinar gegeven over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Deze kunt u 

terug kijken op: http://bit.do/webinar_decanen

Meer informatie vindt u op: 

 www.startstuderen.nl

 www.studiekeuze123.nl

www.weblog.wur.nl

 Studiekeuzespecial: http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2020/

M. Schenk, decaan havo,   mschenk@groevenbeek.nl

Y. Vos, decaan atheneum,  yvos@groevenbeek.nl
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 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.
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