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Terugblik 

Deze dagen ronden we met elkaar het schooljaar weer 
af. De ene leerling zal weinig of geen hinder hebben 
ondervonden van de lockdown en de maatregelen, 
terwijl het voor de andere leerling juist wel impact heeft 
gehad. Ik vind het belangrijk hier te schrijven dat we 

veel bewondering hebben voor onze leerlingen, waarvan de grote meerderheid 
haar verantwoordelijkheid heeft genomen en zich ondanks de omstandigheden 
goed heeft ingezet. We zijn trots op onze docenten en andere medewerkers die 
ervoor hebben gezorgd dat het onderwijs door kon gaan. De leerlingen mochten 
niet de dupe worden van de situatie die zich voordeed.  

We zijn dankbaar voor de steun van ouders en verzorgers. Het thuisonderwijs en 
de begeleiding hebben bijgedragen aan de goede resultaten. We zijn blij met de 
vele positieve reacties die we in de afgelopen tijd van u hebben kregen.  

 

  

 

Voorlopige eindexamenresultaten schooljaar 2020-
2021 

Vorig schooljaar waren er geen landelijke examens in 
het voortgezet onderwijs. Dit als gevolg van het 

 

 



uitbreken van de coronapandemie. Dit schooljaar gingen de landelijke examens 
wel door, maar waren er drie tijdvakken waardoor elke eindexamenleerling 
zijn/haar examens kon spreiden. Dit is de reden waarom de definitieve uitslag van 
geslaagde en gezakte leerlingen nog niet bekend is. Vooral in AH zijn er 
leerlingen die in tijdvak 3 nog een examen maken. Toch wil ik u een tussenstand 
geven.                                                                     

Putten  

vmbo basis 100% 
vmbo kader 100% 
vmbo TL 98% (in afwachting van de laatste 2 uitslagen) 

Ermelo 

vmbo basis 100% 
vmbo kader 100% 
vmbo TL 94% 
havo 87% 
vwo 90% 

We zijn ontzettend trots op de leerlingen, docenten en ondersteuning, want we 
hebben nu al een mooi resultaat behaald. Ondanks de coronacrisis hebben veel 
examenleerlingen laten zien dat zij er heel hard voor hebben gewerkt. Alle 
leerlingen en ouders van geslaagde leerlingen wil ik van harte feliciteren. 

  

 

Volgend schooljaar 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op tijd de 
noodzakelijke informatie voor volgend schooljaar. Deze 
informatie ontvangt u in week 34. Toch kan ik nu al een 
aantal zaken met u delen. Deze leest u hieronder: 

  

 

  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Vanaf volgend cursusjaar krijgt iedere school in 
Nederland te maken met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het geeft 

 



scholen de gelegenheid om de achterstanden in te halen die zijn opgelopen door 
de coronacrisis.  De overheid vraagt iedere school op drie terreinen hun 
achterstanden in beeld te brengen en het aanbod van het inhaalprogramma 
hierop af te stemmen. Deze terreinen zijn de achterstanden op de cognitieve 
ontwikkeling (denk aan extra bijles voor vakken), de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (extra coaching of trainingen) en de ontwikkeling in kennis en 
vaardigheden die leerlingen op doen in de praktijklessen en stages. Ook binnen 
Groevenbeek wordt hard gewerkt aan een plan om deze achterstanden tegen te 
gaan. Het gesprek wordt gevoerd binnen de vaksecties, het ondersteuningsteam, 
de schoolleiding en de MR.  

  

 

We blijven het 40-minutenrooster gebruiken 

Met de MR is afgesproken dat we volgend schooljaar 
in Ermelo het 40-minutenrooster aanhouden. Het 
inkorten van de lestijd is nodig, want zo kunnen we in 
de middag de inhaal- en reparatieprogramma’s 
aanbieden. Leerlingen nemen hier aan deel, verplicht 
of vrijwillig. 

                                                                                                                        
In Putten werken we al enkele jaren met het 40-minutenrooster. Hier wordt 
gedurende de dag een bijspijkerprogramma aangeboden en wordt er in de 
mentorlessen extra aandacht geschonken aan coaching van leerlingen.   

 

  

 

Ontwikkelingen op de langere termijn 

Daarnaast heeft ieder vak volgend jaar de mogelijkheid 
om verdiepende programma’s aan te bieden. Deze 
programma’s kunnen ook op de middag worden 
aangeboden. Zo geven we nog beter vorm en inhoud 
aan de onderwijsontwikkeling binnen onze school.  

Het bieden van meer maatwerk voor iedere leerling is 
een ontwikkeling die we op Groevenbeek al langer geleden zijn ingegaan. Mooie 
initiatieven als Groevenbeek NEXT, Groevenbeek Eigen, Groevenbeek UP, het 
vakcollege en TLplus zijn goede voorbeelden. Het Nationaal Programma Onderwijs 

 



geeft een extra stimulans en biedt ruimte om deze mooie initiatieven verder uit te 
bouwen de school in.  

Daarnaast willen we in de hele school meer ruimte geven aan het coachen in de 
ontwikkeling van de sociaal-emotionele achterstand bij leerlingen. Deze nieuwe 
programma’s worden uitgedacht binnen in de vaksecties, docententeams en het 
ondersteuningsteam. 

  

 

Zelftest COVID-19  

Elke leerling krijgt bij het ophalen van de schoolboeken 
voor volgend schooljaar ook een zelftest mee naar 
huis. Om te voorkomen dat we het nieuwe schooljaar 
starten met een grote uitbraak van het virus hopen we 

dat elke leerling een zelftest afneemt in het weekend voordat de school weer 
start. Op deze manier verwachten we een uitbraak voor te zijn en een besmetting 
op tijd te signaleren. Nogmaals wil ik benadrukken dat het gebruik van de zelftest 
vrijwillig is. Wij zullen als school nooit een leerling verplichten om een zelftest af te 
nemen. 

 

  

 

Genieten van de rust en ontspanning; tijd voor 
vakantie 

Het zal volgend schooljaar een druk jaar worden, maar 
wel een jaar waarin we binnen heel Groevenbeek 
volop verder gaan met ontwikkelen. Alles om nog beter 
maatwerk voor iedere leerling te kunnen bieden.  
Maar eerst gaan we genieten van een welverdiende 

vakantie. Ik wens u allen een prettige en ontspannen zomervakantie. 

  

Ronald Brouwer 
Directeur/bestuurder  

 

  

 



Gratis digitaal boeken lenen 

Heeft u al gehoord van de zomeractie Boek ’n Trip van 
de Jeugdbibliotheek? Met Boek ’n Trip kunt uw 
zoon/dochter op boekentrip met de gratis online 
Bibliotheek-app. Deze actie is voor leden én niet-leden 

in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij de focus ligt op 12- tot 18-jarigen. De actie 
loopt van 1 juli t/m 31 augustus. 

Van 1 juli tot en met 31 augustus hebben kinderen en jongeren gratis toegang tot 
de app en kunnen ze e-books en luisterboeken lenen. Ze hoeven er dus niet voor 
naar de bibliotheek, want uw zoon/dochter kan de boeken digitaal vinden, lenen 
en lezen. 

Om keuzestress te voorkomen, zijn er voor 5 leeftijdscategorieën speciale 
boekenselecties met 10 e-books en 10 luisterboeken gemaakt. De boeken zijn 
gerelateerd aan de zomer en gaan over onderwerpen die dicht bij de doelgroep 
staan. Zo spelen we in op de belevingswereld van jongeren. Iedereen heeft 
overigens toegang tot de hele jeugdcollectie. Van harte aanbevolen! 

Wist u dat een jeugdabonnement t/m 17 jaar gratis is? De inschrijfkosten worden 
door school betaald (€3,-). 

 

  

 

Speekt u dezelfde (digi)taal als uw tiener? 

Wat is TikTok? Waarom is die wifi-code zo belangrijk? Wat 
is dat toch met tieners en hun telefoon? Waarom lijkt het 
alsof uw zoon of dochter een andere (digi)taal spreekt? 

BEAM, het jongerenmerk van de EO, helpt u graag een 
stukje op weg. In het digitale boekje ‘Hoe overleef ik mijn 
‘TIKTOK-tiener’?’ praat de schrijver u bij over de 
belevingswereld van uw tiener en helpt u met praktische 
tips! 

Klik op deze link om het digitale boekje te kunnen lezen. 

We hopen dat u plezier beleeft tijdens het lezen en dat het u en uw tiener helpt 
om een goede balans te vinden tussen het online en offline leven en om het beste 
uit beide werelden te halen. 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fjeugdbibliotheek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiRnJqcVFjSE5TRlRteFQ5SHhJNk5EVjBjOE9RIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2pldWdkYmlibGlvdGhlZWsubmxcXFwvYm9la250cmlwLmh0bWw_Y2lkPWNuOkJvZWtudHJpcF92YXI6RURHbWVkaWFfY3JlOlZPX25wOlNjaG9sZW5jb21tdW5pY2F0aWUyX2V4MTpFbWFpbF9jOmVtbF9zYzplbWxjXCIsXCJpZFwiOlwiZDM0YzY5YWQ1N2Y0NGEyZTgzNjY5NjM4ZDlkODAzMzZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlNTQyMjE3MGY4MzE3ZWE3YTBhODM1MDM3NmFkOGQxNDljNWE0YzFkXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7Cc73c89ebe2414f07c4cc08d945321b2e%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637616903786447424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pbNtY3mZfjlQrNQLefQXPzxV63S6Bk%2Fd%2FK55t5ffBac%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fjeugdbibliotheek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiRnJqcVFjSE5TRlRteFQ5SHhJNk5EVjBjOE9RIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2pldWdkYmlibGlvdGhlZWsubmxcXFwvYm9la250cmlwLmh0bWw_Y2lkPWNuOkJvZWtudHJpcF92YXI6RURHbWVkaWFfY3JlOlZPX25wOlNjaG9sZW5jb21tdW5pY2F0aWUyX2V4MTpFbWFpbF9jOmVtbF9zYzplbWxjXCIsXCJpZFwiOlwiZDM0YzY5YWQ1N2Y0NGEyZTgzNjY5NjM4ZDlkODAzMzZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlNTQyMjE3MGY4MzE3ZWE3YTBhODM1MDM3NmFkOGQxNDljNWE0YzFkXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7Cc73c89ebe2414f07c4cc08d945321b2e%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637616903786447424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pbNtY3mZfjlQrNQLefQXPzxV63S6Bk%2Fd%2FK55t5ffBac%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fimage.mailings.eo.nl%2Flib%2Ffe9413727467077477%2Fm%2F3%2F31f78c65-acaa-4625-ae23-c587eef4acfc.pdf%3Futm_source%3Dsfmc%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DBEAM%2Bmei%2Bspecial%2B-%2BMail%2B1%26utm_term%3DDownload%2Bhier%2Bhet%2Bboekje%253a%2B%25E2%2580%2598Hoe%2Boverleef%2Bik%2Bmijn%2BTikTok-tiener.%25E2%2580%2599%26utm_id%3D5517887%26sfmc_id%3D136222273&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7Cc73c89ebe2414f07c4cc08d945321b2e%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637616903786457380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wmlxzp%2FfUNs6zR5Q0ueCTxi2IRfT3HIFfefq16M7Etk%3D&reserved=0


 

Belangrijke data 

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

In de volgende nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar 
wordt u verder op de hoogte gehouden.  

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 

 

  

 

  

 

  

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoieTlHN09abmtFaS0xeFdhOTR0eU5VdlR0OUlFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiZDM0YzY5YWQ1N2Y0NGEyZTgzNjY5NjM4ZDlkODAzMzZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYmQ3MGY1MDhjZTFkZjc0OGQ4NzMzNjFkY2U1YzFhMTcxM2UwNGRiXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7Cc73c89ebe2414f07c4cc08d945321b2e%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637616903786457380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JpwUKZlaj%2Fwow1vCIngVj2eSEYWhXmDywQ7eRm%2BpsLw%3D&reserved=0

