
 

 

 

 

    Vmbo Ermelo: leerjaar 3 en 4 – december 2017 

 

Een feest van licht 

    

 
Laten we ons warmen aan het licht 
Laten we elkaar aansteken met die warmte 
Laat de vlam van de hoop in ons opgloeien 
Laat het vuur in de korte lontjes doven 
En laat er een golf van warmte door de wereld gaan 

 

Kerst is een blij feest. We vieren de geboorte van Jezus, die licht bracht in een donkere wereld.  

We wensen alle leerlingen en ouders blijde Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. 

 

Kerstviering 

 

Het thema van de viering is ‘Echt?!’ Door middel van drama, poëzie, 
verhalen en muziek vertellen in deze viering leerlingen en docenten de 
boodschap dat wat wij zien niet altijd iets zegt over hoe iemand is. Kijk 
verder dan de eerste indruk en geef iemand ook eens een tweede kans: Zie 
wat Echt is! 
Iedereen mag zijn zoals hij/zij is, ondanks een mogelijk oordeel van 
anderen; want iedereen is uniek en bijzonder gemaakt. Met kerst vieren 
we dat Jezus is gekomen, niet om te oordelen, maar om te laten zien wie 
wij echt mogen zijn. Niemand is zoals jij! God wil dat we elkaars verschillen 
accepteren en dat we elkaar niet veroordelen op hoe we zijn.  

 

 

Activiteitenweek 2: 15-19 jan. 

 

In de week van 15 januari vindt de tweede activiteitenweek plaats. Er staat 
weer van alles te gebeuren voor de diverse groepen. Excursies, activiteiten 
in school. Alles wat minder goed in gewone lessen is te organiseren, omdat 
de tijd daarin te kort is of de activiteit op een andere plek dan in een lokaal 
moet plaatsvinden.  
Om maar een activiteit te noemen: dat is beroependag. Op 18 januari 
kunnen de leerlingen van klas 3 basis en kader  kiezen over welk beroep zij 
nu wel eens wat meer zouden willen weten. Van tevoren heeft uw zoon of 
dochter al een keuze gemaakt - hopelijk met u samen - zodat u betrokken 
bent bij hun interesses. Het is altijd een boeiende dag. 

 

Nieuwsbrief 



Groevenbeek NEXT 

 

In het komende schooljaar starten we in vmbo Ermelo met een voor 
Groevenbeek nieuwe vorm van onderwijs. We noemen die Groevenbeek 
NEXT omdat we denken dat deze manier van leren de toekomst heeft. Het 
uitgangspunt is dat we veel meer gebruik willen maken van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van jongeren. We hopen en verwachten dat zij op deze 
manier leren leuk gaan vinden. De jongeren die voor Groevenbeek NEXT 
kiezen krijgen veel vrijheid om zelf dingen te ontdekken en uit te zoeken. 
Ze worden daarbij wel gecoacht, maar niet aan de hand gehouden. Ze 
kunnen zelf onderwerpen en vragen bedenken waar ze zich in verdiepen. 
Daarna gaan ze alleen of met een groepje aan de slag. Al onderzoekend 
komen ze met allerlei onderwerpen in aanraking en leren ze wat andere 
leerlingen met behulp van leer- en werkboeken leren. Bij enkele 
kernvakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde kunnen de leerlingen in 
eigen tempo werken, maar wordt een meer traditionele manier van 
lesgeven toegepast. Leerlingen die nu in groep 8 zitten en die een advies 
krijgen voor vmbo KBL, vmbo TL of de VH-klas (havo 6) kunnen voor 
Groevenbeek NEXT kiezen. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

De leerlingen van groep 8 van de basisschool worden uiterlijk in de eerste 
week van maart aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. Dat 
is voor hen een belangrijke en spannende keuze. Daarom doen we ons best 
om deze leerlingen te vertellen en te laten zien wat ze kunnen verwachten 
op Groevenbeek. In november hebben tientallen klassen onze school in 
Ermelo of Putten bezocht. Tijdens deze kijk- en doedagen krijgen de 
leerlingen een rondleiding door de school en volgen ze een paar lessen. In 
januari houden we op drie maandagavonden open huis: op 15-1 in 
tvwo/atheneum/havo in Ermelo, op 22-1 in vmbo Ermelo en op 29-1 in 
Putten. In februari wordt er nog voorlichting gegeven over TLplus in Putten 
en is er een open lesmiddag voor tweetalig vwo. Alle data en tijden zijn te 
vinden op de website. 

 

 

Vacature in Raad van Toezicht 

 

In mei 2018 ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht van 
Groevenbeek doordat een van de zes leden dan de maximale zittingsduur 
van 8 jaar heeft bereikt en afscheid neemt.  
We zoeken een opvolger die zich vanuit relevante ervaring en expertise als 
lid van de Raad wil inzetten voor de 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: algemeen/wie zijn wij /vereniging en 
raad van toezicht. 

 

 



Serious Request 

 

De leerlingen die in de basis en kaderklassen het keuzevak ondernemen 
hebben gekozen, hebben ook echt wat ondernomen! Het leek hen een 
goed idee om door allerlei activiteiten te ontplooien geld in te zamelen 
voor Serious Request. Mogelijkheid om op de foto te gaan met Sinterklaas, 
kaasbroodjesverkoop en nog veel meer is bedacht om een flink bedrag bij 
elkaar te krijgen. Van tevoren was een plan opgesteld met verwachtingen 
van de bedragen die hopelijk ‘verdiend’ konden worden. Woensdag in alle 
vroegte zijn de docent en de leerlingen afgereisd naar Apeldoorn om het 
bedrag van hun onderneming te overhandigen. De opbrengst was € 500,-
Het was een mooie praktische invulling van het vak ondernemen. 

 

 

Projectonderwijs 

  

Leerlingen in de theoretische leerweg zijn ook gelukkiger wanneer dat 
onderwijs zo praktisch mogelijk is. Afgelopen jaren was het flink zwoegen 
op de grote hoeveelheid vakken die in het derde leerjaar gevolgd moesten 
worden. Er was daardoor nauwelijks tijd voor enige verdieping of 
praktische opdrachten. Daarom is er een flinke aanpassing gedaan in de 
lessentabel. De leerlingen in TL klas 3 hebben nu minder vakken op het 
rooster en daarnaast een projectvak. Dit is een samensmelting van een 
aantal vakken die belangrijk zijn in de richting zorg & welzijn, groen, 
techniek, of economie. Voor dit projectuur (wat trouwens een blokuur is) 
worden vakoverstijgende opdrachten gemaakt. De leerlingen zijn 
onderzoeksmatig bezig met opdrachten die heel praktijkgericht zijn. De 
eerste signalen zijn dat leerlingen het een verademing vinden dat er iets 
minder versnippering is door de herziene lessentabel en dat het boeiend is 
om met praktische vraagstukken bezig te gaan. Vraagt u uw zoon of 
dochter maar eens naar deze projecten. 

 

 

Winterfair afdeling Groen 

  

Wat was het weer een gezellige  boel bij de afdeling Groen op donderdag 

14 december. De kerstmarkt werd weer druk bezocht door vele ouders, 

(oud-)leerlingen en collega’s. De oliebollen roken heerlijk en natuurlijk kon 

er weer een prachtige kerstkrans gemaakt worden of er werd geknutseld 

aan een mooie appelhanger om de vogeltjes de winter door te helpen. Het 

is altijd een fikse klus, het organiseren van deze avond, maar niemand wil 

hem missen. Een van de gezelligste avonden van Groevenbeek vmbo 

Ermelo! 

 

 



Donderdag 11 jan.: Nieuwjaarsgala leerjaar 3 en 4 

 

Iedereen kijkt er al naar uit. Het nieuwjaarsgala! De mooiste jurken, hoge 
hakken, prachtige kapsels en een en al vrolijkheid, daar staan deze 
avonden garant voor.  
De ACCO is de groep die dit soort activiteiten ontplooit. Zij regelen dit 
ieder jaar weer perfect. Leerlingen konden zich vanaf 7 december al 
inschrijven via de ELO van Magister en dat is massaal gedaan.  Het gala 
voor de bovenbouw is op donderdag 11 januari van 19.30 tot 22.30 uur.  
De dag na het gala zijn de leerlingen het eerste uur vrij.  Leerlingen moeten 
hun leerlingpasje meenemen om naar binnen te mogen. Er wordt goed 
gecontroleerd bij de ingang.  
Vorig jaar zijn er bovenbouwleerlingen (soms eerder dan de eindtijd) 
weggegaan en hebben daarna nog hun eigen vervolgfeestje gebouwd in 
keten waar veel alcohol geschonken werd. Wij kunnen als school daar 
geen verantwoordelijkheid voor dragen. Op het gala wordt alleen 
frisdrank geschonken. We houden leerlingen niet vast tot de eindtijd van 
het gala. Als zij eerder weg willen gaan mag dat. Om 22.30 uur is het 
schoolfeest wel echt afgelopen.  Het kan verstandig zijn zelf met uw zoon 
of dochter in gesprek te gaan  en goede afspraken te maken over de 
eindtijd. 

 

 

Een dame of heer in het verkeer 

  

Met regelmaat komen er bij de school klachten over het verkeersgedrag 
van leerlingen. Bijvoorbeeld niet rechts houden, mensen van de weg 
duwen, negeren van verkeersbrigadiers bij basisscholen. Ook bij de politie 
komen deze klachten met regelmaat binnen en de maat is wat hen betreft 
vol. Natuurlijk is het niet altijd zeker dat het om leerlingen van 
Groevenbeek gaat maar dat zal zeker ook wel eens het geval zijn.  
De politie gaat vanaf heden in Ermelo, Putten en omgeving flink 
controleren en zal bij verkeersovertredingen niet meer waarschuwen 
maar direct boetes uitdelen. Deze kunnen flink oplopen! Een voorbeeld: 
voor onvoldoende rechts houden (met z’n drieën naast elkaar rijden)  
geldt een boete van 45 euro met daarbij nog eens 9 euro 
administratiekosten.  
Iedereen heeft op de basisschool geleerd wat de regels zijn in het verkeer. 
Ook als je puber bent moet je je daaraan houden en anders de (financiële) 
gevolgen dragen. Dus…een gewaarschuwd mens telt voor twee!  
Het zou fijn zijn als u dit ook met uw zoon of dochter bespreekt. 
 

 

 

Kerstvakantie 

    

De kerstvakantie duurt van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 
januari. Op maandag 8 januari worden de leerlingen weer op school 
verwacht. Het eerste lesuur vervalt voor alle leerlingen van vmbo Ermelo. 
Vanaf 9.20 uur verlopen de lessen volgens het rooster. 
 

 



 

Belangrijke data en schoolpost 

 

Op de website van Groevenbeek vindt u een overzicht van 
belangrijke data en de brieven die naar de ouders/verzorgers zijn 
verstuurd. 
 
>>> klik hier voor een overzicht van de belangrijke data  

>>> klik hier voor het archief van de schoolpost 

 

 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-vmbo-ermelo
https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/ouders/schoolpost/vmbo-ermelo

