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Sociale 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 die op school niet meer via wifi zijn te 
benaderen. Het gebruik via een directe verbinding (4G) blijft wel 
mogelijk.  
 

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). Martijn Kas is 
aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Ons inziens voldoen we 
als school aan de eisen van de nieuwe regelgeving. 
 

Belangrijke data 

 

 

Voor de agenda van de komende weken verwijzen we u graag naar 
https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-
tvwo-ath-havo 

Nieuwsbrief 
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Raad van Toezicht 
en Maatschappelijk 
beraad 

 

 
 
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. 
 
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.  
 

Internationalisering 

 

We vinden op Groevenbeek veelzijdige vorming belangrijk. We streven 
er naar dat onze leerlingen maatschappelijk betrokken en sociaal 
vaardig zijn, diverse cultuuruitingen leren kennen en waarderen en 
internationale contacten hebben. We doen dit o.a. door de leerlingen 
kennis te laten maken met leeftijdsgenoten in andere landen. In 
leerjaar 3 gaan alle leerlingen naar een school in het buitenland en 
ontvangen we deze leerlingen op Groevenbeek. Door de leerlingen 
onder te brengen bij de gezinnen van hun uitwisselingspartner ervaren 
zij hoe het is om in een ander land te wonen en naar school te gaan.  
Naast de uitwisselingen in leerjaar 3 werken we samen met scholen in 
het buitenland in Erasmus plus-projecten en gaan de leerlingen op 
excursie in leerjaar 4. De week na de meivakantie zijn de leerlingen op 
reis geweest naar Barcelona, Toscane, Wales, Berlijn, Friesland of 
dichterbij op de thuisexcursie. Er is ook een groep leerlingen naar onze 
partnerschool in Zhenjiang in China geweest. Deze leerlingen volgen 
het vak Chinees op Groevenbeek. In de week van 2 juli komen er voor 
het eerst leerlingen uit Zhenjiang naar Groevenbeek. Door deze 
bezoeken krijgt het vak Chinese taal en cultuur een boeiende extra 
dimensie. 
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Excursie godsdienst  

 

Op 15 en 16 mei zijn we met onze 5 havo-2 klassen naar Amsterdam 
geweest. In de lessen voorafgaande aan deze dag hebben de leerlingen 
al veel geleerd over het Jodendom als religie. Tijdens deze excursie 
kregen ze ook meer te zien en horen over de geschiedenis van de Joden 
in Amsterdam. In de Portugese Synagoge kregen de leerlingen in 
groepen van 3 personen een iPad met daarop een ‘quest’ waarmee ze 
op verkenning gingen in en rondom de synagoge. Ze hebben het 
eindresultaat in hun mail gekregen, maar of ze die foto’s en filmpjes ook 
willen tonen?  
In het Joods Historisch Museum gingen de leerlingen op zoek naar veel 
verschillende items waar ze een foto van moesten maken. Van deze 
foto’s maken ze in de les een collage en de onderwerpen zullen in een 
presentatie weer aan bod komen. De Hollandse Schouwburg en het 
Holocaust museum maakte zeker indruk op de leerlingen. Maar mogelijk 
heeft u thuis vooral de verhalen over de vrije tijd in Amsterdam 
gehoord. Want voor de meeste leerlingen is de Mac Donald en het 
shoppen toch het leukst van de dag.  

 

Excursie zweefvliegen 

  

Dinsdag 22 mei is H3E op excursie gegaan met als hoogtepunt: 
zweefvliegen. Deze excursie was een voorbereiding op het project ‘Fly 
High’ van het vak Techniek XL. De klas heeft eerst het nodige geleerd 
over thermiek en aerodynamica. Vervolgens zijn ze zelf met een 
zweefvliegtuig de lucht in gegaan. Om met het vliegtuig de lucht in te 
gaan wordt deze aan een lier gekoppeld. Na ongeveer 2,5 seconde 
bevindt het vliegtuig zich op 400 meter hoogte en heeft het een 
snelheid van 110 km/h bereikt. Op dit moment wordt de lier 
ontkoppeld en blijft het vliegtuig zweven in de lucht door middel van 
thermiek(stijging van warmte vanaf de grond). Het was 
een bijzondere ervaring voor de leerlingen, iedereen stapte met een 
lach op hun gezicht uit. De excursie was mede mogelijk gemaakt door 
Zweefvlieg Club Flevo. 

 

Nieuwbouw AH 

 
 
 

In de meivakantie is een deel van het schoolplein van atheneum/havo 
afgesloten. De aannemer heeft de bouwplaats ingericht en materialen 
geplaatst. De leerlingeningang is afgesloten en de leerlingen gaan door 
de hoofdingang naar binnen. De afgelopen weken zijn vanwege de 
examens alle bouw- en verbouwwerkzaamheden stilgelegd, zodat de 
examenkandidaten ongestoord hun examens hebben kunnen maken. 
In juni gaat de aannemer aan de slag met het grondwerk en de 
fundering. Gedurende de zomervakantie wordt er volop gebouwd. 
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Activiteitendagen 

 

Ook dit jaar sluiten we het schooljaar af met activiteitendagen. Deze zijn 
op woensdag 4 tot en met vrijdag 6 juli. Er worden dan voor de 
leerlingen leuke culturele of sportieve activiteiten georganiseerd. Aan 
het programma wordt nog gewerkt, maar het voornemen is dat 
atheneum/havo 1 gaat zwemmen. De tweede en derde klas hebben in 
ieder geval een sportdag. Voor de vierde klas worden workshops 
gepland en havo 4 en atheneum 5 werken aan het profielwerkstuk. 
Later volgt er meer informatie over bij welke activiteiten uw kinderen 
verwacht worden. Mocht uw zoon of dochter die dagen afwezig zijn dan 
kan u hem/haar via de gebruikelijke weg absent melden. Bij sommige 
activiteiten is het wel zo dat absente leerlingen in de week van 9 juli op 
school uitgenodigd worden om één en ander in te halen. We hopen op 
mooie dagen en een mooie afsluiting van het schooljaar. 

 

 

Intern boekenfonds 

 

 

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 de 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 
site onder de button ‘schoolboeken’. Overigens kunt u op de website alle 
informatie vinden over het boekenfonds. Er is een speciaal emailadres voor 
vragen. 

 

Vacature oudergeleding MR 

 

 

Dit jaar zal een van de ouders van AH de MR verlaten. Hierdoor ontstaat 
een vacature in de oudergeleding. 
Hebt u  interesse om deel uit te gaan maken van de MR voor een periode 
van 3 jaar, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail met korte 
motivatie te sturen naar jnm@groevenbeek.nl. De uiterste datum om te 
reageren is maandag 11 juni.  
Mochten er meer kandidaten zich melden dan zal er een verkiezing zijn 
onder de ouders van de leerlingen van atheneum/havo. 
 Voor meer informatie met betrekking tot deze functie kunt u zich wenden 
tot de voorzitter van de MR, Maarten Jansen, jnm@groevenbeek.nl 
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