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Nog maar twee weken geleden vierden velen van ons Pinksteren. 

De Japanse kunstenaar Chiharu Shiota heeft een kunstwerk 

gemaakt dat Uncertain Journey heet. Een prachtige en subtiel 

overweldigende installatie is het, onder andere gemaakt met de 

draden van ongeveer 2000 bollen rode wol. Volgens Shiota kan 

elke draad uit het kunstwerk worden opgevat als het leven van 

ieder mens dat verweven raakt met andere levens. Dat idee 

maakt dat dit kunstwerk aan Pinksteren raakt: het feest van 

verbinding, van creativiteit, van de Geest die waait waarheen zij wil en die van het leven een onvoorspelbare, 

maar fascinerende reis maakt. Pinksteren gaat ook over datgene wat ons in vuur en vlam zet en waar we 

elkaar mee kunnen inspireren. En daar waar het lukt om iets van onze bevlogenheid te delen gebeurt er een 

wonder en raken we werkelijk met elkaar verweven. 
 

 

 

€ 26.196,- voor Charis 

 

De afgelopen periode hebben de leerlingen meegewerkt aan verschillende 

acties om geld in te zamelen voor Stichting Charis. Dit is een stichting die 

zich in Roemenië inzet voor de Roma-kinderen. Donderdag 26 april is het 

eindbedrag van alle inzamelingsacties bekendgemaakt. Nadat alle 

leerlingen zich op het schoolplein hadden verzameld, werden vanaf het dak 

van de school 5 grote opblaasbare wereldbollen naar beneden gegooid. Op 

iedere bal stond een cijfer die samen het prachtige bedrag van € 26.196,- 

lieten zien. We willen alle leerlingen en uiteraard hun 'sponsors' hartelijk 

bedanken. Dankzij deze opbrengst kunnen veel Roma-kinderen aan een 

betere toekomst worden geholpen. 

 

 

Challenge in klas 2: een goede classvibe 

 In februari-maart heeft klas 2 meegedaan met een challenge. Misschien 
kunt u het zich nog herinneren. Ieder lesuur werd bijgehouden welke 
leerling zijn spullen voor elkaar had en wie actief had meegedaan. Door het 
bijhouden van een score had de mentor inzicht hoe de klas gewerkt had. 
We zijn van mening dat deze proef goed gewerkt heeft! Klassen van wie 
het soms niet verwacht werd haalden de hoogste score. Het was een leuke 
manier om leerlingen in een meer positieve leer- en werkhouding te 
krijgen. We gaan dat zeker vaker doen! 

Nieuwsbrief 



Ieder kind doet mee in Ermelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat ouders met een laag inkomen weten welke 

mogelijkheden er zijn om hun kind mee te laten doen. Er kunnen 

omstandigheden zijn waardoor kinderen niet mee kunnen doen aan 

activiteiten op school, sport, cultuur of andere leuke dingen. Bijvoorbeeld 

als ouders door een laag inkomen niet genoeg geld overhouden voor dit 

soort activiteiten. De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat elk kind 

mee kan doen met zijn leeftijdsgenoten. Daarom heeft de gemeente een 

kindpakket samengesteld voor kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen.  

Wat is het kindpakket? 

Het kindpakket bestaat uit een verzameling van regelingen voor kinderen 

van 0-17 jaar die kan helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van 

kinderen in armoede. Ouders kunnen voor bepaalde uitgaven die ze 

moeten maken voor hun kind(eren), een tegemoetkoming krijgen van de 

gemeente. Met deze extra bijdrage kunnen kinderen bijvoorbeeld toch 

sporten, naar muziekles gaan, mee op schoolreisje of hun verjaardag 

vieren. Ook specifiek voor de jaren dat een kind het voortgezet onderwijs 

volgt, is er voor bepaalde zaken een tegemoetkoming mogelijk. Wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor deze financiële bijdragen?  Voor meer 

informatie kunt u kijken op www.ermelo.nl/kindpakket. Woont u niet in 

Ermelo, dan kunt u het kindpakket in uw eigen gemeente aanvragen. 

 

 

Maatschappelijke stage 

 Deze weken krijgen de leerlingen in klas 2 de voorlichting over de 

maatschappelijke stage. Vrijdag 1 juni van 09.00 tot 13.00 uur gaan de 

leerlingen met hun klas naar de mas-infomarkt in het atrium. Op deze markt 

komen ongeveer 25 organisatie met hun klussen om contact te leggen met 

de leerlingen. De maatschappelijke stage gaat om 30 uur vrijwilligerswerk 

voor leerlingen in hun vrije tijd, dus in vakantie, in  het weekeinde of op een 

ander vrij dagdeel. Het is prachtig dat de leerlingen zo kennis kunnen 

maken met diverse organisatie en iets kunnen betekenen voor anderen. 

Bij het stagebureau hebben we een vacaturebank:  www.mas4you, waar 

diverse vacatures (klussen) staan beschreven. Deze klussen worden gedaan 

bij non-profit organisaties. Dat kan variëren van collecteren tot een 

sporttraining geven. Leerlingen kunnen hier de inhoud bekijken en zich 

voor een klus opgeven. Heeft een leerling toch liever een andere, eigen 

stage dan moet dat eerst aangevraagd worden bij het stagebureau. Wordt 

dat goedgekeurd dan kunnen ze er zelf een vacature van maken.  

Mocht u zin en tijd hebben, kom gerust even kijken op 1 juni. 

 

 

 

http://www.ermelo.nl/kindpakket
http://www.mas4you/


 

Uitwisseling H6-2 

 

Op Groevenbeek vinden we het belangrijk dat onze leerlingen kennis 

maken met andere culturen, talen en gebruiken. Zo worden zij voorbereid 

op studeren en werken in een snel veranderende samenleving. Eén van de 

manieren waarop we dat doen is het organiseren van uitwisselingen. Het 

afgelopen jaar hebben we contact gelegd met scholen in Duitsland. In 

samenwerking met de Duitse collega’s is het ons gelukt om mooie 

uitwisselingen op te zetten. In april zijn H62 leerlingen op bezoek geweest 

in Menden en Dortmund en in mei hebben andere H62-leerlingen Haltern 

am See bezocht. Fantastisch om die gastvrijheid te zien. Het volgen van 

lessen op de gastschool gaf onze Nederlandse leerlingen een goede indruk 

van het leven van een Duitse leerling. De verschillen met het Nederlandse 

onderwijs maakten veel indruk. In juni komen de Duitse leerlingen op 

bezoek in Ermelo.  

 

 

Social media, internet en wifi 

 In de afgelopen maanden is gebleken dat de internetverbindingen van de 
school zeer zwaar worden belast door het intensieve gebruik van sociale 
media door onze leerlingen. Het gaat vooral om de programma’s 
Snapchat, Instagram en Facebook. Weliswaar concentreert het gebruik 
van deze apps zich rond leswisselingen en tijdens pauzes, maar de 
gebruikspieken werken nog door onder lestijd.  
Ongestoord gebruik van snelle internetverbindingen en wifi is van groot 
belang voor het onderwijs. De genoemde sociale media dragen niet bij aan 
onze onderwijsdoelen. Daarom heeft de directie besloten om met ingang 
van het nieuwe schooljaar de genoemde programma’s te blokkeren. Dit 
houdt in dat de leerlingen die op school niet meer via wifi kunnen 
benaderen. Het gebruik via een directe verbinding (4G) blijft wel mogelijk. 

 

Kriebels 

 Op basisscholen zijn we gewend aan luizencontrole. Op middelbare 

scholen wordt dat niet meer gedaan. Het blijkt dat die kriebelbeestjes een 

lastig probleem blijven. Door de vele selfies die leerlingen maken ( met de 

hoofden dicht bij elkaar), het gebruik van elkaars borstel om haren te 

borstelen, omhelzingen etc. lopen de luizen gemakkelijk van de een naar 

de ander over. Juist bij leerlingen tussen 12 en 18 schijnt het een veel 

voorkomend probleem te zijn. Ook bij ons op school dus.  Het schijnt dat 

jeuk niet altijd een aanwijzing is. We vragen u dus vriendelijk maar 

dringend om zo nu en dan haren in de gaten te houden. En vooral om bij 

de mentor te melden wanneer u bij uw zoon of dochter luizen ontdekt. Het 

is niets om u voor te schamen, luizen vinden schone hoofden juist heel fijn. 

Zo voorkomen we dat er meer dan nodig van deze kriebelbeesten zijn.  



Privacy en gegevensbescherming 

       Het zal niemand ontgaan zijn: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei algemeen van toepassing. 
Binnen Groevenbeek hebben we ons hierop grondig voorbereid. We 
noemen een paar aspecten. Met hulp van externe adviseurs hebben we de 
veiligheid van alle ICT-toepassingen en digitale data nagegaan. Waar nodig 
hebben we die nog verbeterd. We hebben in Magister en andere 
programma’s gecheckt of we gegevens bewaarden die we eigenlijk niet 
nodig hebben. We hebben kritisch bekeken welke medewerkers toegang 
hebben tot welke informatie over leerlingen en ouders. Er is een register 
opgesteld waarin staat welke gegevens we bewaren met welke doeleinden 
en onder welke voorwaarden. Er zijn overeenkomsten gesloten met 
leveranciers van software en internetdiensten. We hebben een programma 
aangeschaft waarmee we ouders toestemming gaan vragen voor het 
publiceren van foto’s (op de website van de school).  We hebben een 
functionaris gegevensbescherming aangesteld. Ons inziens voldoen we als 
school aan de eisen van de nieuwe regelgeving. 

  

 

Raad van Toezicht 

   
 

In de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging (op 22 mei) 
hebben we afscheid genomen van Kunny Mulder als lid van de Raad van 
Toezicht. Zij is twee termijnen van 4 jaar lid geweest van de RvT en was 
niet opnieuw benoembaar. We zijn haar dankbaar voor haar deskundige 
inbreng in de Raad van Toezicht en voor al het werk dat ze in de afgelopen 
jaren voor de school gedaan heeft.  
De ALV heeft twee nieuwe leden in de RvT benoemd: Mirjam Driest en 
Wieteke Kniestedt. Zij hebben allebei kinderen die leerling zijn op 
Groevenbeek. Mirjam Driest is jurist en lid van de gemeenteraad van 
Harderwijk. Wieteke Kniestedt is medisch specialist, woont in Putten en 
heeft bestuurservaring in het basisonderwijs. We zijn blij met deze 
deskundige en enthousiaste nieuwe leden van de RvT. 

 

 

Maatschappelijk beraad 

 Aansluitend aan de algemene ledenvergadering was er een 
maatschappelijk beraad. Dat is een bijeenkomst van Raad van Toezicht, 
directie en diverse medewerkers van de school met vertegenwoordigers 
van politieke partijen, bedrijfsleven, kerken, basisonderwijs en 
sportverenigingen. In een aantal ‘workshops’ is gesproken over de 
christelijke identiteit van de school, over onderwijsvernieuwing, 
leerlingenzorg, duurzaamheid en contacten tussen school en bedrijfsleven. 
Het waren goede, inspirerende gesprekken. Belangrijk waren ook de vele 
informele contacten die voor en na de bijeenkomst werden gelegd. 

 

 

 



Nieuwbouw 

 
 

Om aan alle leerlingen en nieuwe onderwijsconcepten een plaats te 
bieden, is er meer ruimte nodig op Groevenbeek. De afdeling vmbo wordt 
uitgebreid met 2 theorielokalen, een dramalokaal, een groot leerplein en 
pauzeruimte. Het nieuwe onderwijsconcept Groevenbeek Next zal zijn 
plaats krijgen op het leerplein. De uitbreiding komt boven de bestaande 
aula. Verder zal de leerlingeningang verbreed worden met de 
bovenliggende gang. Daardoor ontstaat er veel meer verkeersruimte voor 
de leerlingen en meer pauzeruimte. 
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in de meivakantie, tijdens 
de examens lag het werk stil. Nu wordt er weer rustig doorgewerkt waar 
dat kan, in de zomervakantie zullen de meest overlast gevende werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Na de vakantie is er nog tijd nodig voor 
afbouw. 
We verwachten dat in november de werkzaamheden worden afgerond, 
daarna is er nog tijd nodig voor schoonmaak en inrichting. In januari 2019 
hopen we de lokalen in gebruik te kunnen nemen. Een hele operatie, die 
wel wat hinder zal geven. Maar met als resultaat veel meer ruimte voor het 
onderwijs en de leerlingen. 

 

 

School boeken inleveren en ophalen 

 
 

Sinds 2011 beschikt de school over een intern boekenfonds. Dit betekent 
dat de school alle boeken en de inname en uitgifte daarvan, zelf beheert. 
Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een brief met 
instructie over het inleveren van de boeken. Daarbij ook de lijst met in te 
leveren boeken. Wilt u meehelpen om alles goed te laten verlopen?  
Voor het nieuwe schooljaar hoeft u geen boeken te bestellen. De pakketten 
met boeken staan na de vakantie voor de leerlingen klaar. Alle informatie 
over het ophalen van de boeken staat ook in bovengenoemde brief. Naast 
de gratis geleverde boeken moet er ook een aantal zaken zelf worden 
aangeschaft, bijvoorbeeld gymkleding. De lijst hiervoor kunt u vinden op 
de website van Groevenbeek onder de button SCHOOLBOEKEN. Overigens 
kunt u op de website alle informatie vinden over het boekenfonds. Er is 
een speciaal emailadres voor vragen: boekenfonds@groevenbeek.nl  

 

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 

 

 

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

