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We zijn weer begonnen! 

Na een zomervakantie ziet iedereen ze vast 
hangen;  de grote banners en spandoeken langs de 
weg vaak dichtbij een basisschool. Natuurlijk bedoeld 
om het verkeer eraan te herinneren dat er weer 
scholieren gebruik maken van de weg en dat alertheid 
gewenst is. 

De spandoeken zijn in felle kleuren en erg duidelijk aanwezig. Het maakt mij 
inderdaad alert en ik word er altijd erg vrolijk van. Het is voor mij het signaal dat 
de vakantie echt over is en dat alles weer opstart. Hetzelfde gevoel ervaar ik als ik 
in de eerste schoolweek de leerlingen weer door het gebouw zie lopen. Vol 
gezonde spanning en enthousiasme vult de school zich met veel leerlingen. Een 
geweldig gevoel, elk jaar weer. Zeker na een rustige zomervakantie doet me dit 
goed.  

Dit schooljaar starten we met een record aantal leerlingen. In totaal komen er 
3180 leerlingen naar Groevenbeek om hier het onderwijs te volgen. In Putten 
starten we dit schooljaar met 478 leerlingen, in het vmbo Ermelo met 1045 en in 
(t)vwo, atheneum, havo met 1657 leerlingen. Zowel in Putten als Ermelo zetten 
alle medewerkers de schouders eronder om dit schooljaar weer volop aan de slag 
te gaan voor uw zoon of dochter. Op een kleine vacature in vmbo-Ermelo na, zijn 
we dit schooljaar gestart met een volledige bezetting. De kleine vacature die er 
wel is,  betreft afwezigheid door ziekte. We zijn druk bezig met het zoeken naar 

 

 



vervanging. Verder zijn alle lessen bemenst en dat betekent dat alle lessen 
gegeven worden.  We zijn daar blij en dankbaar voor.  

  

 

Naar aanleiding van het coronavirus 

Vanaf 27 september gaan we afscheid nemen van 
twee coronamaatregelen in school. Op sommige 
trappen hadden we eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
Deze maatregel verdwijnt.  Ook het verplicht dragen 
van een mondkapje als iemand zich verplaatst in het 
gebouw verdwijnt. De volgende beperkingen blijven 
wel gelden: 

-Indien een docent verkouden is of andere corona-achtige verschijnselen heeft, 
zal hij/zij thuis de lessen verzorgen. Leerlingen worden opgevangen in het 
leslokaal en onder begeleiding van bijvoorbeeld een andere docent of onderwijs 
assistent wordt de les online via Teams mogelijk gemaakt.  

-Heeft een leerling corona-achtige klachten, dan laat deze leerling zich testen. 
Blijkt de test positief, dan volgt u de gebruikelijke procedure van quarantaine en 
het direct informeren van de GGD en de school. Deze leerling volgt de lessen 
online via Teams. De docent zal de les streamen.  

-Een leerling die voor korte tijd afwezig is, voor bijvoorbeeld een griep, verzorgen 
wij geen online les. Vaak is het zo dat de leerling zo ziek is dat de online les 
weinig toevoegt.  

-Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de uitwisselingen en buitenlandse stages voor 
leerlingen door kunnen gaan. Deze activiteiten vormen een essentieel onderdeel 
in het curriculum of onderwijsprogramma van de afdeling of het leerjaar. Ook de 
buitenlandse dagexcursies kunnen doorgaan, mits de leerling een geldig negatief 
testresultaat of een bewijs van vaccinatie kan laten zien. We verwachten niet de 
overheid weer beperkingen oplegt. Indien dat wel het geval is, zullen we u hier 
apart over informeren. 

-We hebben besloten dat de meerdaagse excursies voor leerlingen in klas 3 van 
het vmbo en klas 4 van havo/atheneum naar het buitenland niet door gaan. Voor 
internationale weekexcursies is er nog veel onzekerheid. Elk land kent zijn eigen 
regels en omstandigheden voor wat betreft de coronamaatregelen. We ervaren 
dat de onzekerheden en risico’s voor leerlingen en begeleiders te groot zijn om 
deze activiteiten door te laten gaan. Deze buitenlandse activiteiten vormen niet 
direct een essentieel onderdeel in het curriculum van het leerjaar of afdeling. We 

 



onderzoeken op welke manier we een leuke en zinvolle meerdaagse activiteit 
voor deze leerlingen kunnen organiseren.    

  

 

Nieuw schoolplan 

Aan het einde van dit schooljaar loopt het huidige 
schoolplan van onze school af. De afgelopen vijf jaar 
heeft het gediend als leidraad op het gebied van 
onderwijsontwikkeling, kwaliteit, personeelszaken, 
financiën en PR. Na de kerstvakantie zal het nieuwe 
schoolplan beschikbaar komen. In school is er in 
verschillende werkgroepen actief nagedacht en 

geschreven aan dit nieuwe schoolplan, wat voor de aankomende vijf jaar gaat 
gelden. Het is een ambitieus plan, waarin we onze missie, visie en doelen 
duidelijk beschrijven.  

Het oude schoolplan is voor iedereen beschikbaar via de website van school: 
Schoolplan (groevenbeek.nl). Na de kerstvakantie zal het nieuwe schoolplan op 
dezelfde plek te vinden zijn.  

  

 

 

Een frisse school 

Dit jaar gaan we in zowel in Putten als Ermelo, daar 
waar nodig, mechanische ventilatie inbouwen. 
Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en kunnen we het 
klimaat in het lokaal beheersen. We proberen de 
overlast in het gebouw zoveel mogelijk te beperken en 

het lesprogramma er niet onder te laten lijden. Met het bedrijf dat voor ons de 
aanleg gaat verzorgen hebben we hierover goede afspraken gemaakt. Nagenoeg 
alle werkzaamheden zullen in een vakantie plaatsvinden.  

Ronald Brouwer 
Directeur/bestuurder  

 

  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiWG9ocXBNTHEyclVITGNEN2tuUWlPb2h5Y01NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9hbGdlbWVlblxcXC9rd2FsaXRlaXRcXFwvc2Nob29scGxhblwiLFwiaWRcIjpcImUyZjhjM2MwZjFhMjQzNWVhZWJlNjkzNTU3ZGMyMDIxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTRhYTBjYTBlMGFhMzViMzM0YzRlMTM1MzAyYTYyOGFjN2NmMTI0YVwiXX0ifQ&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7C46f5e5378eea48c6031908d97e90babb%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637679982490370636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wxLlykxe%2FTqSKOqVN2AA%2FmXlWo2roT9D5kr0Tnmempc%3D&reserved=0


Twee vacatures in de Raad van Toezicht van Chr. 
College Groevenbeek 
 

In december 2021 ontstaan er twee vacatures in de 
Raad van Toezicht van Groevenbeek doordat twee van 
de zes leden dan de maximale zittingsduur van acht 

jaar hebben bereikt en afscheid zullen nemen. 
 
We zoeken twee opvolgers die zich vanuit hun relevante kennis en ervaring 
binnen de aandachtsgebieden onderwijs of openbaar bestuur/financiën inzetten 
voor onze school. De Raad houdt toezicht op het bestuur van de school, fungeert 
als sparring partner voor de bestuurder en treedt op als zijn werkgever. De Raad 
komt acht keer per jaar bij elkaar. De leden krijgen geen financiële vergoeding.  

Meer gegevens, waaronder de functie-vereisten en profielschets, zijn te vinden op 
de website van de school: Vereniging en raad van toezicht (groevenbeek.nl) 

Kees Heutink 
Voorzitter Raad van Toezicht 

 

  

 

Life@school 

Voor de leerlingen van leerjaar 1 zijn de lessen van 
Life@School (L@S) weer begonnen. 

Elke week vindt de les (één blokuur) plaats in de gymzaal van de school en het 
programma duurt tot aan de herfstvakantie. Iedere klas heeft zijn eigen trainer van 
IKOS en tijdens elke les is ook de mentor aanwezig. De lessen richten zich op het 
creëren van sociale vaardigheden bij leerlingen en leveren zo een positieve 
bijdrage aan het groepsproces binnen de klas. 

De thema’s die worden behandeld zijn onder andere: grenzen, samenwerken en 
vertrouwen.  De eerste les ging over het aanvoelen van je eigen grens. Eén van 
de oefeningen was met je ogen dicht naar een muur lopen, als je durfde mocht je 
daarna ook rennen, met als doel om de leerlingen te laten ervaren waar zij hun 
grenzen, bewust of onbewust, leggen. Sommige leerlingen stopten na een paar 
meter, terwijl anderen verder liepen richting de muur. Aan het eind van ieder 
blokuur evalueren trainer en mentor met elkaar de les om op die manier de 
individuele leerling, maar ook de groep beter te leren kennen. 
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Ouderavond 

In de afgelopen weken zijn de ouderavonden 
gehouden voor de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen. In verband met de coronamaatregelen 
hebben we de centrale opening moeten 

schrappen. Ouder(s)/ verzorger(s) liepen, na koffie of thee te hebben ontvangen, 
direct door naar het toegewezen lokaal. Hier werd door de mentor specifieke 
informatie gedeeld over het reilen en zeilen in de klas en wat er komend 
cursusjaar op de jaarplanner staat vermeld. Na afloop was er dit keer helaas geen 
gelegenheid om wat te drinken en na te praten. Ondanks de genomen 
maatregelen vinden we het heel fijn, dat de informatieavonden goed werden 
bezocht. Het is voor ons een bewijs, dat het belangrijk is om het contact met het 
thuisfront goed te onderhouden. 

 

  

 

Vrijdagmiddagactiviteiten 

Vanaf de herfstvakantie tot aan Pasen worden er op de 
vrijdagmiddag weer verschillende activiteiten 
aangeboden  

Deze vrijdagmiddag-activiteiten zijn bedoeld voor 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 om na schooltijd sportief, 

gezellig, creatief of technisch met elkaar aan de slag te gaan. Voor deelname aan 
deze activiteit moet de leerling zich vooraf inschrijven. Het is echter niet verplicht 
om eraan mee te doen, maar heeft een leerling zich aangemeld en is hij/zij 
ingedeeld dan is deelname gedurende de hele periode verplicht. 

Dit jaar zijn er weer diverse activiteiten, waaronder: 

• bakken 
• gezelschapsspellen 
• techniek 
• kunst-uur 
• TalentSport 
• mindstorm 
• Minecraft 

We hopen weer op veel aanmeldingen! 

 

  



 

Volg de school op Instagram 

Bent u ook nieuwsgierig naar leuke, gekke, komische 
of ontroerende gebeurtenissen op Groevenbeek? Volg 
ons dan op Instagram. 

Scan de QR-code of zoek naar 
@christelijkcollegegroevenbeek op Instagram.  

 

  

 

Belangrijke data 

Het nieuwe schooljaar heeft weer genoeg belangrijke 
zaken op de agenda staan. 

U kunt alvast kijken wat er op de agenda staat; klik dan 
op onderstaande link. 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-vmbo-putten 
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