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Nieuwbouw in Ermelo 

 
 

 

Mede dankzij een forse subsidie van de gemeente kunnen we in Ermelo 
het schoolgebouw uitbreiden met twee nieuwe delen. Bij de sector 
tvwo/atheneum/havo komt naast de grote aula een nieuw gebouwdeel 
met drie lokalen en een ruim leerplein, waar leerlingen individueel of in 
groepjes kunnen werken. In het gebouwdeel van het vmbo komt boven 
de aula een verdieping met twee gewone lokalen, een groot leerplein 
en een mooie ruimte voor dramalessen. Dankzij deze uitbreidingen 
zullen we weer voldoende ruimte hebben voor alle 
onderwijsactiviteiten. We benutten deze kans ook om enkele 
leerpleinen te realiseren die horen bij modern onderwijs.  
Het project zal worden uitgevoerd door Prins Bouw. Alle installatiewerk 
zal door Van Dorp Installaties worden gedaan. Een belangrijk deel van 
het werk wordt in de zomervakantie gepland. Het project zal in het 
najaar van 2018 worden opgeleverd.  
Daarna komt er nog meer nieuwbouw. We zijn druk bezig met de 
voorbereiding van de bouw van een extra sportzaal bij de school. 
Tenslotte zullen grote delen van het schoolterrein een facelift krijgen.  
Het geheel wordt speelser, met allerlei mogelijkheden voor onze 
leerlingen om actief bezig te zijn of ergens rustig te gaan zitten. 

  

Rookvrije school  

 

Met ingang van het volgende schooljaar willen we de school geheel 
rookvrij hebben. In de gebouwen is het al lang zo. Binnen mag al jaren niet 
gerookt worden. Maar buiten zijn er wel enkele rookplekken, waar oudere 
leerlingen (leerjaar 4 en hoger) nog mogen roken. Het rookverbod gaat 
vanaf augustus ook gelden voor het hele schoolterrein en voor de 
onmiddellijke omgeving van de school. Uiteraard zal het rookverbod ook 
van toepassing zijn voor de medewerkers van de school.  
Het besluit om het roken ook op het schoolterrein te verbieden loopt 
vooruit op een wettelijke maatregel. We denken dat we dit algemene 
verbod nu kunnen doorvoeren, omdat de groep rokende leerlingen en 
medewerkers de laatste jaren duidelijk kleiner is geworden en ook omdat 
we verwachten dat vrijwel alle ouders deze maatregel nu zullen steunen 
(dat was in het verleden niet zo). Binnenkort beginnen acties om de 
leerlingen (wellicht ten  overvloede) voor te lichten over de 
gezondheidsrisico’s van roken en over het komende algemene rookverbod. 
 

Nieuwsbrief 
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Duurzaamheid leren en leven 

 
Werkmiddag duurzaamheid  

Als school willen we leerlingen bewustmaken van de noodzaak om goed 
te zorgen voor de aarde. Als school willen we zelf ook het goede 
voorbeeld geven in hoe we de school beheren en organiseren. Om dit 
streven een impuls te geven is er een middag gewerkt, gepraat en 
nagedacht door een groep bestaande uit leerlingen, docenten, 
schoolleiding en ondersteunend personeel. Er zijn mooie doelen 
gesteld, bijvoorbeeld: week van duurzaamheid met activiteiten en 
lessen, de snoep- en frisdrankautomaten worden vervangen door 
duurzame en gezonde alternatieven, we gaan het afval terugdringen en 
beter scheiden, de opbrengst van de zonnepanelen samen met het 
actuele verbruik in kaart brengen en waar nodig het gebouw beter 
isoleren. Elke stap is er één. Iedereen kan er één zetten, een 
broodtrommel in plaats van een zakje, een dopper in plaats van een 
pakje, fietsend naar school, ook in de regen. Doe mee! Wat je aandacht 
geeft groeit! 
 
 

Gala 

 

Stof de pakken maar af, laat de jurken nog eens passen en haal de 
mooiste schoenen uit de kast, want ook dit jaar staat er weer een 
prachtig gala voor de boeg waar de organisatie hard aan werkt om er 
wederom een topfeest van te maken. Het thema dit schooljaar is 
Venetiaans bal, leerlingen mogen een eigen masker meenemen. De 
leerlingen krijgen een avond vol muziek en het eten en drinken is 
inbegrepen. Wel dient er een kaartje te worden gekocht.  
De avond zal voor de bovenbouw (klas 4 t/m 6) plaatsvinden op 
donderdag 15 februari en begint om 19:30 uur. Wij gaan door tot 23:00 
uur. Wij kijken uit naar een supergaaf feest en hopen zoveel mogelijk 
leerlingen met open armen te mogen ontvangen! 
 
 

Fire Music Night 

  

LICHT UIT, SPOT AAN! Op donderdag 22 februari is het zover: de Fire 
Music Night. De tweede muziekavond van het jaar, speciaal 
voor knallende bands en te gekke popsongs! 
Een heel aantal leerlingen zal op deze avond hun muzikaal talent ten 
gehore brengen. U bent natuurlijk van harte welkom om op deze 
muzikale avond de leerlingen toe te juichen. De avond zal beginnen 
om 19:30 uur in de grote aula. 
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Grafische rekenmachine 

 

 

Vanuit ouders en leerlingen komt regelmatig de vraag naar voren 
welke grafische rekenmachines zijn toegestaan bij het centraal 
eindexamen voor wiskunde. Om hierop een duidelijk antwoord te 
geven is het nodig een overzicht te geven van de verschillende 
rekenmachines: 
 
De modellen met examenstand zijn:  

- TI 84 plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met ledlampje; 

- TI 84 plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5; 

- TI – Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) * 

- Casio FX CG20 * 

- HP Prime. * 

* Deze rekenmachines worden niet gebruikt op Groevenbeek 
 

De modellen zonder examenstand zijn bijvoorbeeld: 
- TI 84 Plus Silver Edition 

- TI 83 

- TI 84 Plus 

 
De examenstand houdt in dat leerlingen geen programma’s kunnen 
gebruiken op hun grafische rekenmachine. De machine wordt als het 
ware gereset naar de fabrieksinstellingen. Daarmee kunnen de 
leerlingen prima examen doen. Alleen de modellen met examenstand 
mogen dit schooljaar gebruikt worden bij het examen wiskunde op de 
havo. Op het vwo mag dit schooljaar nog examen gedaan worden met 
de oude modellen zonder examenstand.  
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 is het voor havoleerlingen en voor 
vwo-leerlingen verplicht om tijdens schoolexamens en het centrale 
examen wiskunde gebruik te maken van de modellen met 
examenstand. Modellen zonder de examenstand mogen tijdens deze 
examens niet meer worden gebruikt. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met 
de teamleiders, de heer De Groot voor havo (gtj@groevenbeek.nl)  of 
mevrouw Van Buuren voor atheneum (bra@groevenbeek.nl).  
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De ondernemende leerling op Groevenbeek 

  

Op Groevenbeek hebben we voor de ondernemende leerlingen een 
project waar ze aan mee kunnen doen: de VECON Business School. 
Voor dit project kunnen de havo-bovenbouw leerlingen, die 
bedrijfseconomie in hun profiel kiezen. In twee jaar tijd willen wij de 
leerlingen zoveel mogelijk laten kennis maken met ondernemen. 
Dit doen we door naar succesvolle ondernemers te kijken, verkopen 
op het open huis, goede doelen dag organiseren en het bezoeken van 
bedrijven. Zij krijgen daarvoor 1,5 uur per week extra les om hun 
ondernemersvaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.  
Het zijn dus hele praktische lessen waarbij de leerlingen vooral zelf 
aan het werk zijn. Het is de bedoeling dat zij gaan zien wat de 
kwaliteiten zijn die een ondernemer moet hebben. Ook willen we dat 
ze over hun eigen ondernemerskwaliteiten nadenken. Waar zijn ze 
goed in? Wat moeten ze nog leren? 
De leerlingen maken verslagen, organiseren activiteiten en doen 
onderzoek; deze onderdelen samen vormen hun profielwerkstuk in 5 
havo. Rond april zullen de leerlingen uit 3 havo die bedrijfseconomie 
hebben gekozen worden benaderd voor een workshop over de Vecon 
Business School. Hun ouders zullen dan ook informatiemateriaal 
ontvangen. Een project voor de ondernemende leerling! 
 

 

Belangrijke data 

  

Ook de aankomende weken staat er weer het nodige op het programma. 
Voor de agenda verwijzen we u graag naar 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-
tvwo-ath-havo 
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