
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

vmbo Ermelo leerjaar 3-4        november 2022 

 

  

Geachte ouders/verzorgers, 

We gaan hier maar niet schrijven hoe bijzonder en raar het is 
deze herfst. We genieten er maar van, van dat mooie weer. 
Maar langzaamaan is het wel donker als we naar school komen, 
en (bijna) donker als we naar huis gaan. De donkere dagen van 

het jaar zijn het, tijd om bij elkaar te zitten met een kaarsje, een lichtje, warmte. Dat licht 
hebben we wel nodig in tijden waarin velen van u en ons met de neus op de feiten 
worden gedrukt dat het allemaal niet gaat zoals het bedoeld is. Dat de wereld om onze 
hulp vraagt op velerlei gebied. Die opdracht hebben we ook vanuit ons geloof. Naar 
elkaar omkijken, naar de wereld omkijken. Bedenken wat er moet gebeuren om in vrede 
met elkaar te leven en daarin het voortouw durven nemen. Er is er één die dit ons heeft 
voorgedaan. Met het donker komen we in de tijd waarin we vieren dat Jezus geboren 
werd en door zijn leven voor ons, ruim 2000 jaar later, een lichtend voorbeeld wil zijn. 
Daar zijn we met de leerlingen over in gesprek, dat vieren we over een paar weken bij de 
kerstviering. We hopen en bidden dat het licht dat Jezus deed stralen de harten van veel 
wereldleiders mag ontdooien en dat het ook onze harten licht maakt, ons mag inspireren 
om het goede te doen.  

 

  

Kerstviering "Be The Light"   

Nadat vorig jaar de kerstviering niet door kon gaan, hopen we dit 
jaar met docenten en leerlingen kerst te vieren op vrijdag 23 
december. 
Vorig jaar is er veel tijd gestoken in een film waarin de leerlingen 
de acteurs zijn. Deze film zullen we nu dit jaar tijdens de 

 



kerstviering laten zien. Het thema van de viering dit jaar is "Be The Light". 

  

Geslaagde ouderavond van de ouderraden   
 
We kijken terug op een interessante en interactieve ouderavond 
van de ouderraden van de drie afdelingen. Het onderwerp 
‘social media en pubers’ gaf genoeg stof tot nadenken. Op de 
website is een verslagje en de powerpoint geplaatst die op deze 

avond gebruikt is. U moet even terug zoeken in de nieuwsberichten. U kunt ook de 
volgende link gebruiken om de powerpoint nog eens door te lezen: ouderavond-
mediaopvoeding-ermelo-18-oktober-2022.pdf (groevenbeek.nl 
Lijkt het u leuk om mee te draaien in de VE-Ouderraad? Wij zijn met ingang van het 
nieuwe schooljaar op zoek naar een paar enthousiaste ouders die willen meedenken en -
doen! We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar met aan het eind van het jaar een 
gezellige afsluiting. Enthousiast geworden? Stuurt u alstublieft een mailtje naar 
ouderraad@groevenbeek.nl. U mag ook eerst een vergaderavond bijwonen om te kijken 
of het wat voor u is.  

 

  

Lezen op school   

In de media wordt aandacht besteed aan de leesvaardigheid 
van leerlingen in Nederland. Deze gaat langzaam aan achteruit. 
Dat merken docenten aan het feit dat leerlingen teksten in hun 
boek, in toetsen en examens vaak moeilijk begrijpen. Het is 
bewezen dat door veel te lezen bijna alle taalvaardigheden op 
een hoger niveau komen. Woordenschat, taalbegrip, zinsbouw, 
spelling. Alles wordt versterkt. 
 

Afgelopen jaren, en ook dit jaar, draaien we daarom ons project ‘boek in de tas’. Alle 
leerlingen horen een leesboek bij zich te hebben waaruit ze bij Nederlands, als ze een 
tussenuur hebben, of als ze snel klaar zijn met een toets, kunnen lezen. Vanaf begin 
december staat het lezen ook echt als een leesmoment op het rooster! In het OLC zijn 
heel veel mooie boeken te vinden die de leerlingen met hun leerlingenpas kunnen lenen. 
En wist u dat het abonnement op de openbare bibliotheek voor leerlingen tot en met 17 
jaar gratis is? We hopen dat u uw zoon of dochter ook gaat stimuleren elke dag het 
leesboek in de tas mee te nemen!  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fcdn1.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiZUVuUHh4WWc4M2pwdVFReUpSZEdnQ3l1NG9rIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2NkbjEuZ3JvZXZlbmJlZWsubmxcXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9FZGl0b3JcXFwvMjAyMi0yMDIzXFxcL291ZGVyYXZvbmQtbWVkaWFvcHZvZWRpbmctZXJtZWxvLTE4LW9rdG9iZXItMjAyMi5wZGZcIixcImlkXCI6XCI5ZTVjMWI2MDQ1MGU0NmYzOWM3ZTExOTczZTVhZGEyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjY3NTk0OGJlYWI3NDhmMzY5N2Q5ZDlmZWMyMzdmOGE5ZTU4NjE3NmRcIl19In0&data=05%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C86083efe3952459ff30508dac88f15ec%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C638042814128641290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a17dZcmS%2BngNnD%2F9rqBg4sfbgyc4szgYqJKPXXq9yMM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fcdn1.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiZUVuUHh4WWc4M2pwdVFReUpSZEdnQ3l1NG9rIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2NkbjEuZ3JvZXZlbmJlZWsubmxcXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9FZGl0b3JcXFwvMjAyMi0yMDIzXFxcL291ZGVyYXZvbmQtbWVkaWFvcHZvZWRpbmctZXJtZWxvLTE4LW9rdG9iZXItMjAyMi5wZGZcIixcImlkXCI6XCI5ZTVjMWI2MDQ1MGU0NmYzOWM3ZTExOTczZTVhZGEyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjY3NTk0OGJlYWI3NDhmMzY5N2Q5ZDlmZWMyMzdmOGE5ZTU4NjE3NmRcIl19In0&data=05%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C86083efe3952459ff30508dac88f15ec%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C638042814128641290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a17dZcmS%2BngNnD%2F9rqBg4sfbgyc4szgYqJKPXXq9yMM%3D&reserved=0
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Groevenbeek Got Talent   
Save The Date!! Donderdag 16 februari 2023 
Start 19:00 uur, aula VMBO 

Op Groevenbeek barst het van de talenten. Op deze avond zullen leerlingen hun talenten 
met het publiek gaan delen.  

We gaan genieten van muzikale optredens, dansvoorstellingen, theater en creatieve 
uitspattingen. Kortom een geweldige avond! 
U bent van harte welkom om mee te komen genieten. 

 

  

Vapen  
 
Zoals u weet willen we als school leerlingen bewust maken dat 
roken bijzonder ongezond is. In de buurt van school mag vanuit 
de wet niet gerookt worden. Het geeft ons veel zorgen dat er nu 
een elektronisch roken in opkomst is, het vapen, waar leerlingen 

vaak al heel jong mee (kunnen) beginnen. En dat zij daardoor mogelijk nog veel vroeger 
verslaafd raken omdat de overgang naar gewoon roken klein is. Bovendien is ook het 
vapen zelf zeer schadelijk voor de gezondheid. Mocht u hier meer over willen weten? Op 
bnn/vara bij het programma Zembla is er een maand geleden een uitzending over 
geweest: “De nieuwe nicotineverslaafden” 

 

  

Kerstmarkt  

Op 15 december vanaf 18.00 uur vindt onze inmiddels wel 
beroemde kerstmarkt plaats. Lichtjes, sfeer, de geur van 
dennengroen, mooie kerstkransen of houtwerkjes en niet te 
vergeten de overheerlijke warme oliebollen. Leerlingen van de 
groenklassen zullen helpen bij het maken van leuke 
werkstukken en verkrijgen zo tevens een bewijs van hun 
competenties op het gebied van klantgerichtheid.   

U bent van harte welkom.  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.npostart.nl%3Fp%3DeyJzIjoibWJ6RDJ4WlR3T2l3X01OaU5uTGJ3enlpeTFBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ucG9zdGFydC5ubFxcXC96ZW1ibGFcXFwvMjAtMTAtMjAyMlxcXC9CVl8xMDE0MDgwNDZcIixcImlkXCI6XCI5ZTVjMWI2MDQ1MGU0NmYzOWM3ZTExOTczZTVhZGEyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjI4NTdmNDRiNWEzMjY3YjYwMTJlMzgzYWZjYzMyMzNmNzI3NDY4NWVcIl19In0&data=05%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C86083efe3952459ff30508dac88f15ec%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C638042814128641290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8beZIJ9KsJMwlMYaD4J0TVXJ1VXuW06%2FqGrak%2BHyu4Y%3D&reserved=0


Ontwikkeltijd  
 
Vanuit de CAO hebben docenten recht op een aantal dagdelen 
ontwikkeltijd. Met hun sectie, een werkgroep is er tijd om over 
zaken wat uitgebreider te overleggen en te ontwikkelen. Dinsdag 
6 december is er weer een ontwikkelmiddag. De leerlingen zijn 

dan om 12.10 uur uit.   

 

  

Profielwerkstuk   
 
De leerlingen van klas 4 van TL en H64 zijn gestart met het 
maken van het Profielwerkstuk (PWS). 

Het PWS is voor hen een verplicht examenonderdeel. In de activiteitenweek hebben ze 
hiervoor een start gemaakt onder begeleiding van een docent. Onderwerpen die we 
tegen kwamen zijn bijvoorbeeld: “De invloed van social media op gedrag”, “Waarom 
bezoeken jongeren de sportschool?” en “Het rendement van beleggen”.  

In hun eigen tijd werken de leerlingen hieraan verder. 

Op 21 maart 2023 worden de gemaakte Profielwerkstukken aan de ouders 
gepresenteerd tijdens een kraampjesmarkt. We wensen de leerlingen veel succes bij het 
maken van het PWS. 

 

  

Beroependag  

Op 26 januari 2022 organiseert Groevenbeek in samenwerking 
met scholen uit de regio de beroependag. Leerlingen van 
leerjaar 3 vmbo konden zich de afgelopen weken inschrijven 
voor drie voorlichtingen, gegeven door docenten en studenten 

van het mbo. Er is een groot aanbod, wat u kunt bekijken op de website 
www.beroependag.nl . Er zijn op deze dag 10 mbo-scholen vertegenwoordigd. Het doel 
hiervan is om leerlingen meer inzicht te geven in de mogelijkheden op het mbo. Ook 
hopen we dat leerlingen op deze manier ontdekken welke mogelijkheden aansluiten bij 
hun kwaliteiten en interesses.  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.beroependag.nl%3Fp%3DeyJzIjoiVlN1dkhyU0xlQlloUTE5eFN1UFdkY3pWb1JrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmJlcm9lcGVuZGFnLm5sXCIsXCJpZFwiOlwiOWU1YzFiNjA0NTBlNDZmMzljN2UxMTk3M2U1YWRhMjJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhM2IxNzQ4MzIzOTFmN2RhZjYyMmZiNjg4NmQyOGJmYTgwYzE0Yzc5XCJdfSJ9&data=05%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C86083efe3952459ff30508dac88f15ec%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C638042814128641290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3YFMznA4t4EwmQqfLweRhNO%2FyKMmjl2V%2FqZ%2Fa%2B7FYCw%3D&reserved=0


Loopbaangesprekken  

De leerlingen van leerjaar 4 basis- en kader hebben de 
afgelopen week allemaal een loopbaangesprek gehad met een 
docent uit het docententeam. Hiermee begeleiden we de 

leerlingen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Waar de ene leerling 
het al precies weet, is het voor de andere leerling soms nog erg lastig. Samen 
onderzoeken de leerling en de docent met welke actiepunten de leerlingen aan de slag 
kunnen gaan de komende tijd. Het is erg leuk om te zien hoe actief veel leerlingen al 
bezig zijn met allerlei activiteiten op het mbo. Wilt u eens samen met uw kind kijken naar 
verschillende opleidingen op het mbo? Kijk dan eens op de website www.kiesmbo.nl. 
Hier is zeer veel informatie te vinden over alle mbo-opleidingen in Nederland. 

 

  

Bedrijfsbezoeken  

De leerlingen van TL-4 konden zich begin dit schooljaar 
inschrijven voor drie bedrijfsbezoeken die aansloten bij hun 
interesses. Op 12 oktober was het eerste bezoek en op 16 
november en 7 december vinden de volgende bezoeken plaats. 

We kregen enthousiaste berichten van de leerlingen en collega's. Op 12 oktober hebben 
de leerlingen de volgende bedrijven/organisaties bezocht: 

Zorggroep Noordwest-Veluwe het Kroondomein, Firma Kamphorst, St. van den Brink en 
sportcentrum Iedema in Harderwijk. 

 

  

Meeloopmiddagen Landstede mbo    

Op woensdag 28 september en woensdag 2 november hebben 
de leerlingen van TL4 een meeloopmiddag gevolgd op Landstede mbo in Harderwijk. De 
leerlingen konden zich vooraf inschrijven voor een bepaalde opleiding. Er was veel 
keuze. Van verpleegkundige t/m mediavormgever. En van software developer t/m 
logistiek supervisor. De docenten van Landstede hebben zich hard ingezet om de 
leerlingen een leuke en leerzame middag te bezorgen. En of de leerlingen nu kiezen voor 
Landstede of niet, ze hebben zeker meer inzicht gekregen in de manier waarop er binnen 
het mbo wordt gewerkt.  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.kiesmbo.nl%3Fp%3DeyJzIjoid3Q3VHk4dGkzWDVsWjd5R2NyVHFKUnNBZ2lrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmtpZXNtYm8ubmxcIixcImlkXCI6XCI5ZTVjMWI2MDQ1MGU0NmYzOWM3ZTExOTczZTVhZGEyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjBlN2NlZDk5ZGEyOTQ5MmQ1YWM5NzU2NjdmNzVhZTI4NmRlMWFlNzJcIl19In0&data=05%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C86083efe3952459ff30508dac88f15ec%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C638042814128641290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xc2Gp%2BYwm9pC%2BJugZ7X2WjRMe7XB%2B1aQDJLBPz0W0M4%3D&reserved=0


Keuzevak Ondernemen  

Leerlingen van de basis- en kader leerjaar 4 die het keuzevak 
ondernemen volgen, hebben de afgelopen periode veel 

gastlessen gehad van jonge ondernemers. Zo vertelde Renée Meijer (eigenaresse 
restaurant Fika in Zeewolde) hoe zij het concept van een bestaand restaurant volledig 
heeft vernieuwd en hipper/moderner heeft gemaakt. De afgelopen week waren we zelfs 
te gast bij restaurant Fika, om daar te genieten van een heerlijke lunch. Olav Pranger 
(eigenaar Get Healthy Ermelo) gaf de leerlingen vijf gouden tips mee voor het starten van 
een eigen bedrijf. En de broers Remco en Roland Guijs gaven de leerlingen do's en 
dont's mee voor het opzetten van een eigen bedrijf.  

De komende tijd zullen de leerlingen meerdere gastlessen krijgen op Landstede mbo, bij 
het domein handel & commercie. De leerlingen werken de komende tijd aan het schrijven 
van een ondernemingsplan, die in maart gepresenteerd zal worden aan 
ouders/verzorgers, docenten en ondernemers.  

 

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 
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