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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 

 

  

 

Informatieavond (TLplus) 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 in januari ook geen Open Huis houden zoals 
dat in andere jaren gebeurt. 

We zullen de informatieavond(en) en het Open Huis (voor elk van de 3 afdelingen 
van Groevenbeek een eigen Open Huis) dit schooljaar dan ook 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 (Putten: informatieavond TLplus op 25 november en Open Huis 
Groevenbeek Putten op 11 januari). De data zijn ook op de website van de school 
terug te vinden. 

 

  



 

Kijk- en doedagen 

Omdat het fysieke onderwijs in PO en VO nauwelijks 
coronabeperkingen kent, zijn alle basisscholen uit de 
omgeving van Putten uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan de kijk-en doedagen van Groevenbeek 
Putten.  

Enkele scholen hadden zich helaas afgemeld vanwege de toch wel vreemde tijd 
waarin we leven gezien het coronavirus, maar er waren genoeg scholen die wel 
van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Als school hebben wij er alles aan 
gedaan om het risico op besmetting te minimaliseren. Dit jaar was dan ook alleen 
de groepsleerkracht welkom (geen ouders of andere begeleiders). Bij de ingang 
hadden we desinfecteerunits staan, zodat iedereen die binnenkwam eerst de 
handen moest desinfecteren. De groepsleerkracht werd gevraagd om binnen onze 
school een mondkapje te dragen. Ontmoetingen tussen leerlingen van groep 8 en 
onze eigen leerlingen werden vermeden, doordat de leswisseling plaatsvond 
wanneer de leerlingen van groep 8 al in het lokaal waren. Op deze manier kon het 
programma toch doorgaan. 

Omdat de meeste leerlingen vanuit groep 8 geen idee hebben wat er allemaal op 
hun pad komt wanneer zij voor vmbo Groevenbeek Putten zouden kiezen, werd er 
eerst een presentatie gegeven met als thema: ‘Een dagje meelopen op 
Groevenbeek Putten’. Op deze manier kregen de leerlingen meteen een aardige 
indruk van de school. Daarna gingen de leerlingen echt ‘proeven’ aan 
verschillende lessen die er op Groevenbeek gegeven worden. De leerlingen en 
hun groepsleerkracht hebben genoten van het programma dat hen werd 
aangeboden. Ongeveer 350 leerlingen bezochten Groevenbeek Putten. Hopelijk 
mogen we volgend jaar na de zomervakantie een flink aantal van deze leerlingen 
begroeten als nieuwe leerlingen van vmbo Groevenbeek Putten. 

 

  

 

Enspectie/ Legionellakeuring 

Het schoolgebouw van Groevenbeek vmbo Putten bestaat 
al lang. Het oudste gedeelte staat er al sinds de jaren ‘60.  

  

Door de jaren heen is er telkens een deel opgeknapt, verbouwd of bijgebouwd. 

Groevenbeek vindt het belangrijk om, ondanks al deze bouwdelen, aan de 
hoogste veiligheidseisen te blijven voldoen. Daarom zijn we dit jaar in zee gegaan 

 



met de firma Enspectie voor een keuring van de gehele elektrische installatie naar 
de laatste normen volgens de NEN 3140. 

Daarnaast is aan het begin van dit schooljaar de gehele waterleiding minuscuul 
gecontroleerd en gekeurd met betrekking tot de gevaren van de legionellabacterie.  

Omdat we veiligheid belangrijk vinden, heeft Groevenbeek locatie Putten nu ook 
zelf een preventiemedewerker met betrekking tot de Arbowet. 

  

 

Belangrijke data 

Wilt u precies weten wat er de komende weken gepland 
staat, klik dan op onderstaande link. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiTXZjTzlTOG1LVXl1aTdZVDhnMEZacGg1RlZrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiZjZiNmNhMmU5ZWY3NDFjZmI1MjRkYjBlMWZjZDk1NzBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYmQ3MGY1MDhjZTFkZjc0OGQ4NzMzNjFkY2U1YzFhMTcxM2UwNGRiXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7C4d03c370540746b7a23b08d88f8e8659%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637417189595657466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pjs3hiNM7CK4yYWnLDea1t8Szm%2FBDznAjpOHj9qf4ro%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiTXZjTzlTOG1LVXl1aTdZVDhnMEZacGg1RlZrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiZjZiNmNhMmU5ZWY3NDFjZmI1MjRkYjBlMWZjZDk1NzBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYmQ3MGY1MDhjZTFkZjc0OGQ4NzMzNjFkY2U1YzFhMTcxM2UwNGRiXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7C4d03c370540746b7a23b08d88f8e8659%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637417189595657466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pjs3hiNM7CK4yYWnLDea1t8Szm%2FBDznAjpOHj9qf4ro%3D&reserved=0

