
 

 

 

 

    Vmbo Ermelo: leerjaar 3 en 4 – maart 2018 

 

 
    

 
Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt.  
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 
 

Een paaslied, een lentelied. Dat na het donker van de winter het licht doorbreekt, de wereld aanraakt en tot 

bloei brengt. Dat is het feest dat we deze dagen mogen vieren. Jezus die het donker doorbreekt, ons aanraakt 

en niet loslaat. Het is, denk ik, het mooiste feest van het kerkelijk jaar. Wat een vertrouwen en hoop geeft 

dit! Hoop en kracht, en het vertrouwen in iemand die bij ons blijft ook als het moeilijk is, dat is iets dat we 

soms, of misschien wel vaak, nodig hebben!  

We wensen u een prachtig, vrolijk en licht Paasfeest. 

 

“Pasen, wat maakt het uit?” 

 

Op donderdag 29 maart wordt er met alle klassen een paasviering 
gehouden. Thema is: ‘Pasen, wat maakt het uit?’  In deze tijd staan we stil 
bij Jezus die bereid is zijn leven te geven voor de tekortkomingen van de 
mensheid. In hoeverre zijn wij bereid wat voor een ander te doen? Daar 
denken we met elkaar over na door toneelspel en muziek. 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

 

In de maand maart kijken we altijd uit naar de aanmelding van nieuwe 
leerlingen. Komt het aantal nieuwe eerstejaars dat we verwachten of zijn 
er meer of minder? Het gaat gelukkig al heel lang heel goed: bijna elk jaar 
melden zich meer leerlingen aan dan we op grond van de ervaring van 
vorige jaren konden verwachten. Dat is ook dit jaar het geval. We krijgen 
in leerjaar 1 niet 575 leerlingen (zoals verwacht), maar tenminste 622. We 
zijn er blij mee.  
We ervaren dit hoge aantal aanmeldingen als een blijk van vertrouwen van 
ouders en toekomstige leerlingen. Het is een stimulans om te blijven doen 
wat we belangrijk vinden: onze leerlingen goed onderwijs geven, een 
brede vorming bieden, hen persoonlijk begeleiden en effectief 
ondersteunen. 

 

 

Nieuwsbrief 



Laatste schooldag klas 4 

 

Donderdag 19 april wordt voor de leerlingen van leerjaar 4 de laatste 
gewone schooldag voordat ze de examenperiode ingaan. En dat betekent 
een gezellige dag met elkaar in de Efteling. Voor de leerlingen een mooie 
afsluiting van een hopelijk heel succesvol jaar. Alleen de busreis al betekent 
veel plezier met elkaar. En nu nog een beetje mooi weer erbij. Succes 
verzekerd. 

 

 

Gespreksavond rapport 2 

 

10 april vindt de tweede avond met 10 minuten gesprekken plaats. Net als 
de vorige gespreksavond vinden we het erg fijn als u samen met uw zoon 
of dochter naar het gesprek komt. We vinden het namelijk belangrijk dat 
de leerling goed meedenkt over zijn/haar eigen leerproces, wat er nodig is 
om hem/ haar te ondersteunen en wat de doelen voor de volgende periode 
zijn. We denken dat onze leerlingen dit heel goed zelf weten en met u en 
de docent daarover in gesprek kunnen en willen gaan. 

 

 

Internationalisering 

 

We willen op Groevenbeek onze leerlingen vormen tot verantwoordelijke 
wereldburgers. Daarom hebben we een uitgebreid programma van 
internationale contacten en uitwisselingen. Dat geldt in de eerste plaats 
voor onze leerlingen, maar ook voor docenten en schoolleiding. In dit 
verband hebben in maart enkele interessante studiereizen 
plaatsgevonden. Gelukkig krijgt de school voor dit soort reizen subsidie. De 
directie is op bezoek geweest bij een school in Huntly, dichtbij Aberdeen in 
Schotland. We wilden zien en horen hoe men op deze school omgaat met 
‘inclusief’ onderwijs (alle jongeren in een regio naar dezelfde school), met 
evaluatieve toetsen, didactisch coachen en digitale leermiddelen. Een 
groepje collega’s heeft twee scholen in Berlijn bezocht. Op deze scholen 
krijgen de leerlingen veel vrijheid om zelf allerlei keuzes te maken voor hun 
onderwijsprogramma. Een groep docenten in het tweetalig vwo heeft in 
Dublin een meerdaagse programma gevolgd om hun Engelse 
taalvaardigheid nog weer te verbeteren. Door deze contacten zijn er 
allerlei ideeën ontstaan voor ons eigen onderwijs en voor nieuwe 
samenwerking en uitwisselingen met scholen in het buitenland. 

 

Roken per 1 augustus verboden 

 

Met een ludieke actie werden de leerlingen dinsdag 27 maart ontvangen. 
Bij de entree van zowel vmbo als AH stond het plein vol rook. Een 
aftellende klok bij de ingang maakte duidelijk dat het met ingang van 1 
augustus 2018 op het gehele schoolterrein verboden is te roken, voor 
zowel leerlingen als docenten en onderwijsondersteunend personeel. 
Velen zijn al met een afbouw begonnen. Dat is fantastisch. We hopen dat 
u uw zoon of dochter ook stimuleert om met het roken te stoppen. 

 



Groevenbeek NEXT 

        Deze week startten de kennismakingsgesprekken voor Groevenbeek Next. 
23 leerlingen hebben aangegeven dat zij het boeiend vinden om op een 
andere manier met de lesstof bezig te gaan. Vanuit hun eigen belangstelling 
zullen zij onderzoek gaan doen. Op deze geheel andere manier komen zij in 
de loop van de schooltijd alle kennisgebieden tegen.  Het waren al leuke en 
inspirerende gesprekken. 

  

 

Afwezig bij gym? Dat zou jammer zijn! 

   

 

Binnen het vak LO wordt er op Groevenbeek een breed scala aan 
activiteiten aangeboden. Dit zorgt vaak voor leuke en leerzame lessen 
binnen de verschillende leerjaren op het VMBO. 
Het valt ons als docenten echter wel op dat leerlingen, die geblesseerd 
zijn, zo nu en dan niet naar de lessen komen en afgemeld worden via het 
zorgloket. Dit is geen wenselijke situatie. Leerlingen die niet mee kunnen 
doen, dienen zich gewoon te melden in de lessen LO met een briefje van 
de ouders/verzorgers waarom er niet kan worden deelgenomen. In veel 
lessen zijn rustige activiteiten ingebouwd, waar ook de geblesseerde 
leerlingen aan kunnen deelnemen. Gymkleding meenemen is als 
geblesseerde leerling dus ook handig. Mocht er echt geen mogelijkheid 
zijn om deel te nemen, dan is er in overleg met betreffende docent ruimte 
om het uur anders in te vullen. (kijken, helpen en/of huiswerk maken). 
Ook voor de sportklas (leerjaar 1 en 2) is dit iets wat opvallend. Leerlingen 
worden afgemeld wanneer er sprake is van een blessure. Jammer, want in 
betreffende uren kunnen de leerlingen werken aan hun sportfolio en/of 
op een andere manier ondersteunend zijn. 
Kortom: zou u uw zoon/dochter niet meer willen afmelden via het 
zorgloket in het geval van een blessure, maar naar school laten gaan met 
een briefje voor de docent LO? 

 

 

Olympic Moves 

 

Groevenbeek doet mee met de Olympic Moves. Leerlingen uit vmbo en 
tvwo/atheneum/havo en zowel uit onderbouw als bovenbouw hebben als 
eerste een competitie op schoolniveaus gehouden. Voetbal, volleybal, 
korfbal en atletiek zijn de onderdelen. De winnaars van deze 
schoolcompetitie gaan nu meedoen aan de competitie met andere 
scholen uit de regio. De winnaar daarvan gaat dan weer door naar de 
landelijke wedstrijden. We wensen alle sporters veel succes en natuurlijk 
ook heel veel plezier!! 

 

 

 

 



Examentraining en examens 
       

 

Door het jaar heen vinden er examentrainingen  plaats bij alle vakken. 
Maar in de laatste periode, vlak voor het examen, gaan leerlingen extra aan 
de slag om zo zonder zorgen het examen in te gaan. Er wordt goed 
geoefend hoe het er bij een echt examen aan toe gaat.  
Alle leerlingen hebben inmiddels informatie over hun examens, zoals waar 
en wanneer, van de examensecretaris ontvangen. Belangrijk dat u dat 
samen met uw zoon of dochter even doorkijkt en thuis op de kalender 
schrijft wanneer deze belangrijk momenten gepland zijn. We maken het 
namelijk ieder jaar mee dat er heel wat docenten in de stress zijn omdat 
een leerling niet komt opdagen. Met veel telefoontjes lukt het dan soms 
om op het nippertje de examenzaal binnen te lopen. Dat is echt geen goede 
start van je examen. Fijn als we dat kunnen voorkomen.  

  

 

In actie voor Roma-kinderen 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over Stichting Charis, 
het goede doel dat Groevenbeek dit jaar gaat ondersteunen. Zij dragen 
zorg voor de zwakkeren in de samenleving in de stad Floresti in Roemenië. 
In de maanden maart en april vinden binnen alle afdelingen van 
Groevenbeek acties plaats om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit 
doel. Voor leerlingen van de bovenbouw was er een lesnacht. De 
leerlingen in de onderbouw hebben op donderdag 19 april een actiedag. 
Op dinsdag 24 april wordt bekendgemaakt hoeveel geld we opgehaald 
hebben. Het geld wordt besteed aan onderwijsprojecten binnen de 
Stichting Charis. 

 

 

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

