
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

vmbo Ermelo leerjaar 1-2        september 2021 

 

  

Geachte ouders verzorgers,    

De wijze filosoof Machiavelli zei ooit: De ene verandering legt altijd 
de grondslag voor de verandering die erop volgt. Corona heeft 
afgelopen jaar in ons lesgeven veel doen veranderen. Daarmee 
hebben we ook ontdekkingen gedaan, zijn we aan het dromen 

gegaan, en hebben we stappen gezet om het onderwijs nog beter OP MAAT te maken voor 
onze leerlingen. Want leerlingen verdienen een maatpak omdat ze allemaal hun eigen vragen 
en behoeften hebben. Daar willen we zo goed als mogelijk op aansluiten, nog meer dan we al 
deden. Vandaar de veranderingen in lesrooster, de ontwikkeling van ander lesaanbod, de 
mogelijkheid van op school al het schoolwerk afmaken. Niet alles start tegelijk. Wat we doen, 
willen we goed doen en dat vraagt organisatie. Maar het geeft een andere dynamiek in 
school. Het geeft leerlingen ook meer keuzemogelijkheden. En zeker zal alles niet in één keer 
zonder praktische problemen verlopen. We hopen dan op begrip van de leerlingen en van u. 

We hopen en bidden ook dit jaar dat we dat alles mogen doen vanuit de wetenschap dat we 
ons niet alleen hoeven te voelen en God altijd om kracht kunnen vragen.  

U vindt in deze nieuwsbrief veel informatie. We hopen dat u zich daardoor nog meer 
betrokken voelt bij de school.  

Met vriendelijke groeten, 
Leonie Prins en Tanja Huisman, 
Afdelingsdirecteur onderbouw en bovenbouw VE 

 

  



We zijn weer begonnen!  

Na een zomervakantie ziet iedereen ze vast hangen: de grote 
banners en spandoeken langs de weg vaak dichtbij een 
basisschool. Natuurlijk bedoeld om het verkeer eraan te herinneren 
dat er weer scholieren gebruik maken van de weg en dat alertheid 
gewenst is. 
De spandoeken zijn in felle kleuren en erg duidelijk aanwezig. Het 
maakt mij inderdaad alert en ik word er altijd erg vrolijk van. Het is 
voor mij het signaal dat de vakantie echt over is en dat alles weer 
opstart. Hetzelfde gevoel ervaar ik als ik in de eerste schoolweek 
de leerlingen weer door het gebouw zie lopen. Vol gezonde 

spanning en enthousiasme vult de school zich met veel leerlingen. Een geweldig gevoel, elk 
jaar weer. Zeker na een rustige zomervakantie doet me dit goed.  

Dit schooljaar starten we met een record aantal leerlingen. In totaal komen er 3180 leerlingen 
naar Groevenbeek om hier het onderwijs te volgen. In Putten starten we dit schooljaar met 
478 leerlingen, in het vmbo Ermelo met 1045 en in (t)vwo, atheneum, havo met 1657 
leerlingen. Zowel in Putten als Ermelo zetten alle medewerkers de schouders eronder om dit 
schooljaar weer volop aan de slag te gaan voor uw zoon of dochter. Op een kleine vacature 
in vmbo-Ermelo na, zijn we dit schooljaar gestart met een volledige bezetting. De kleine 
vacature die er wel is,  betreft afwezigheid door ziekte. We zijn druk bezig met het zoeken 
naar vervanging. Verder zijn alle lessen bemenst en dat betekent dat alle lessen gegeven 
worden.  We zijn daar blij mee en dankbaar voor.  

Naar aanleiding van het coronavirus 

Vanaf 27 september gaan we afscheid nemen van twee coronamaatregelen in school. Op 
sommige trappen hadden we eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze maatregel verdwijnt. Ook 
het verplicht dragen van een mondkapje als iemand zich verplaatst in het gebouw verdwijnt. 
De volgende beperkingen blijven wel gelden: 

-Indien een docent verkouden is of andere corona-achtige verschijnselen heeft, zal hij/zij thuis 
de lessen verzorgen. Leerlingen worden opgevangen in het leslokaal en onder begeleiding 
van bijvoorbeeld een andere docent of onderwijs assistent wordt de les online via Teams 
mogelijk gemaakt.  

-Heeft een leerling corona-achtige klachten, dan laat deze leerling zich testen. Blijkt de test 
positief, dan volgt u de gebruikelijke procedure van quarantaine en het direct informeren van 
de GGD en de school. Deze leerling volgt de lessen online via Teams. De docent zal de les 
streamen.  

-Voor een leerling die voor korte tijd afwezig is, bijvoorbeeld door griep, verzorgen wij geen 
online les. Vaak is het zo dat de leerling zo ziek is dat de online les weinig toevoegt.  

-Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de uitwisselingen en buitenlandse stages voor leerlingen 
door kunnen gaan. Deze activiteiten vormen een essentieel onderdeel in het curriculum of 
onderwijsprogramma van de afdeling of het leerjaar. Ook de buitenlandse dagexcursies 
kunnen doorgaan, mits de leerling een geldig negatief testresultaat of een bewijs van 
vaccinatie kan laten zien. We verwachten niet dat de overheid weer beperkingen oplegt. 
Indien dat wel het geval is, zullen we u hier apart over informeren. 

-We hebben besloten dat de meerdaagse excursies voor leerlingen in klas 3 van het vmbo en 
klas 4 van havo/atheneum naar het buitenland niet door gaan. Voor internationale 

 



weekexcursies is er nog veel onzekerheid. Elk land kent zijn eigen regels en omstandigheden 
voor wat betreft de coronamaatregelen. We ervaren dat de onzekerheden en risico’s voor 
leerlingen en begeleiders te groot zijn om deze activiteiten door te laten gaan. Deze 
buitenlandse activiteiten vormen niet direct een essentieel onderdeel in het curriculum van het 
leerjaar of afdeling. We onderzoeken op welke manier we een leuke en zinvolle meerdaagse 
activiteit voor deze leerlingen kunnen organiseren.    

Nieuw schoolplan 

Aan het einde van dit schooljaar loopt het huidige schoolplan van onze school af. De 
afgelopen vijf jaar heeft het gediend als leidraad op het gebied van onderwijsontwikkeling, 
kwaliteit, personeelszaken, financiën en PR. Na de kerstvakantie zal het nieuwe schoolplan 
beschikbaar komen. In school is er in verschillende werkgroepen actief nagedacht en 
geschreven aan dit nieuwe schoolplan, wat voor de aankomende vijf jaar gaat gelden. Het is 
een ambitieus plan, waarin we onze missie, visie en doelen duidelijk beschrijven.  

Het oude schoolplan is voor iedereen beschikbaar via de website van school: Schoolplan 
(groevenbeek.nl). Na de kerstvakantie zal het nieuwe schoolplan op dezelfde plek te vinden 
zijn.  

Een frisse school 

Dit jaar gaan we in zowel in Putten als Ermelo, daar waar nodig, mechanische ventilatie 
inbouwen. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en kunnen we het klimaat in het lokaal 
beheersen. We proberen de overlast in het gebouw zoveel mogelijk te beperken en het 
lesprogramma er niet onder te laten lijden. Met het bedrijf dat voor ons de aanleg gaat 
verzorgen hebben we hierover goede afspraken gemaakt. Nagenoeg alle werkzaamheden 
zullen in een vakantie plaatsvinden.  

Ronald Brouwer 
Directeur/bestuurder  

  

Twee vacatures in de Raad van Toezicht van Chr. College 
Groevenbeek  

In december 2021 ontstaan er twee vacatures in de Raad van 
Toezicht van Groevenbeek doordat twee van de zes leden dan de 
maximale zittingsduur van acht jaar hebben bereikt en afscheid 
zullen nemen. 

 
We zoeken twee opvolgers die zich vanuit hun relevante kennis en ervaring binnen de 
aandachtsgebieden onderwijs of openbaar bestuur/financiën inzetten voor onze school. De 
Raad houdt toezicht op het bestuur van de school, fungeert als sparring partner voor de 
bestuurder en treedt op als zijn werkgever. De Raad komt acht keer per jaar bij elkaar. De 
leden krijgen geen financiële vergoeding.  

Meer gegevens, waaronder de functie-vereisten en profielschets, zijn te vinden op de website 
van de school: Vereniging en raad van toezicht (groevenbeek.nl) 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiUFdsR1ZwTHhfa1p6emVnRTZ3S3BwUEVyS1dJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9hbGdlbWVlblxcXC9rd2FsaXRlaXRcXFwvc2Nob29scGxhblwiLFwiaWRcIjpcIjVkMzc3NjE4MzVmYjQxY2ZiMzE3NDA4YjJlMzM1ZjkxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTRhYTBjYTBlMGFhMzViMzM0YzRlMTM1MzAyYTYyOGFjN2NmMTI0YVwiXX0ifQ&data=04%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C4216fb85a45a48386d6108d97e8cee21%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637679966033170520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5ffQRcO7h1seMFDXUi82kdWiCoWnoVcSeI1PHfGftlI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiUFdsR1ZwTHhfa1p6emVnRTZ3S3BwUEVyS1dJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9hbGdlbWVlblxcXC9rd2FsaXRlaXRcXFwvc2Nob29scGxhblwiLFwiaWRcIjpcIjVkMzc3NjE4MzVmYjQxY2ZiMzE3NDA4YjJlMzM1ZjkxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTRhYTBjYTBlMGFhMzViMzM0YzRlMTM1MzAyYTYyOGFjN2NmMTI0YVwiXX0ifQ&data=04%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C4216fb85a45a48386d6108d97e8cee21%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637679966033170520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5ffQRcO7h1seMFDXUi82kdWiCoWnoVcSeI1PHfGftlI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiTjNLY0l5ekdVeVVzZWloZTF3TS1QUTU3dDJJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9hbGdlbWVlblxcXC93aWUtemlqbi13aWpcXFwvdmVyZW5pZ2luZy1lbi1yYWFkLXZhbi10b2V6aWNodFwiLFwiaWRcIjpcIjVkMzc3NjE4MzVmYjQxY2ZiMzE3NDA4YjJlMzM1ZjkxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjgwZDY0MDFjNDQzYzNhMjY2MmVkNjljZWNkM2I5Y2MzNDcwMzMyYlwiXX0ifQ&data=04%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7C4216fb85a45a48386d6108d97e8cee21%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637679966033170520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DFoBp0e72qYg5ILZjnSiD5rQBcUUPgB3K0b5hY2j3Gw%3D&reserved=0


Kees Heutink 
Voorzitter Raad van Toezicht 

  

Gebedsgroepen  

Wist u dat er een gebedsgroep is in de school? 
Iedere eerste woensdag- en vrijdagochtend van de maand komen 
ouders bij elkaar om te bidden en te danken voor de school, de 
leerlingen, het personeel, de organisatie en voor alles wat er 
binnen de school speelt. Het is een prachtige manier om als ouders 
met Groevenbeek mee te leven en de school te ondersteunen door 

het in gebed bij God te brengen. 

U bent van harte uitgenodigd om u bij de gebedsgroep aan te sluiten. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Joke de Vries-Nap via mailadres 
joke.devriesnap@ngkermelo.nl 

 

  

Fietscontrole  

Het is al weer herfst en over niet al te lange tijd is het ‘s morgens 
nog donker wanneer uw kind naar school toe fietst. Als 
Groevenbeek vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen veilig 
naar school komen. Daarom worden de fietsen van de leerlingen 
van de 1e klassen nagekeken door leerlingen van de afdeling 
Groen, onder leiding van de docent techniek. Voor deze leerlingen 
is dit een goede manier om hun geleerde skills in praktijk te kunnen 
brengen. 

Deze fietscontrole vindt plaats van 4 t/m 15 oktober. 

Wanneer de verlichting of een klein onderdeel het niet doet, zal dit gerepareerd worden op 
kosten van Groevenbeek. Vaak komt het ook voor dat leerlingen een nieuwe fiets hebben 
gekregen, maar daarna niet voor een kleine servicebeurt langs gaan bij hun fietsenmaker. 
Boutjes en andere onderdelen worden daarom ook gecontroleerd en aangedraaid, net als bij 
de echte fietsenmaker.  Grote gebreken verhelpen we niet. Deze gebreken worden aan de 
leerlingen gemeld d.m.v. een rapportje wat aan de fiets wordt gehangen.  

De leerlingen krijgen ook een brief met uitleg. In die brief staat ook het schema met daarin 
vermeld wanneer zijn/haar klas aan de beurt is om de fiets bij de kas op het VMBO terrein te 
brengen. 

We hopen op deze manier samen met u als ouders/verzorgers de fietstocht naar school 
veiliger te maken. En dat leerlingen begrijpen dat met name verlichting die goed werkt van 
levensbelang is! 

 

mailto:joke.devriesnap@ngkermelo.nl


  

Volg de school op Instagram  
Bent u ook nieuwsgierig naar leuke, gekke, komische of 
ontroerende gebeurtenissen op Groevenbeek? Volg ons dan op 
Instagram. 

Scan de QR-code of zoek naar @christelijkcollegegroevenbeek op 
Instagram. 

 

  

Als de dood vroeger komt dan gedacht  
 
De leeftijd tussen 12 en 20 jaar is een zeer kwetsbare leeftijd. Aan 
de buitenkant laten jongeren dit niet altijd zien en doen ze zich vaak 
steviger voor dan ze in werkelijkheid zijn. In een normaal 
ontwikkelingsproces is daar niets mis mee en komt het vanzelf 
goed. Maar wanneer jongeren te maken krijgen met het verlies van 
iemand in het gezin: vader, moeder, broer of zus, wordt hun 

veerkracht op de proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet naar buiten toe niet zien terwijl het 
er wel zit. Ze voelen zich vaak alleen staan. Uit onderzoek is gebleken dat het delen van de 
rouw met leeftijdgenoten van groot belang is. 

Wanneer jongeren te maken krijgen met zo'n groot verlies en met rouw heeft dit vaak invloed 
op hun functioneren op school. Op Groevenbeek is er daarom een rouwgroep.   
In een veilige setting met 8 – 10 jongeren die hetzelfde meegemaakt hebben, gaan we met 
elkaar in gesprek. Dat doen we aan de hand van muziek en diverse werkvormen, waardoor 
de jongeren al doende ontdekken hoe verlies en rouw 'werkt', dat rouwen hard werken 
betekent, hoe je zo'n ingrijpende gebeurtenis kunt 'verweven' met je leven, en hoe anderen 
dat doen. Dat de ander die je mist, op een nieuwe manier deel van je leven is en je toch 
verder kunt leven. Na de laatste keer worden de ouders uitgenodigd voor de 
afsluitende  bijeenkomst. 

Dit jaar vindt de rouwgroep plaats op de sector AH. We komen vanaf januari op 
woensdagmiddag bij elkaar. 
De twee begeleiders zijn mevrouw Jenet Zoet, docent, en een vrijwilliger van de Praatpaal, 
het jongerenpastoraat Ermelo. Beiden hebben hiervoor een speciale training gevolgd. 

Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw Zoet,  
ZTJ@groevenbeek.nl 

 

  

mailto:HRT@groevenbeek.nl


Leerlingenpasjes 
 
Wilt u met uw zoon/dochter bespreken dat hij/zij altijd het 
leerlingenpasje bij zich moet hebben? Niet alleen in het kluisje of 
tas, maar echt bij zich dragen. Bijvoorbeeld in hun telefoon hoesje. 

Mocht er iets zijn,  dan kunnen we op deze manier snel achterhalen om wie het gaat omdat 
niet alle docenten alle namen van al onze leerlingen weten. 

 

  

Schoolhond  
 
In overleg met de schoolleiding start er binnenkort een pilot met 
een schoolhond. Het doel van de schoolhond is het positief 
beïnvloeden van het welzijn van leerlingen en voorleesinterventies 
organiseren voor het vak Nederlands. In Nederland komt de 
schoolhond steeds vaker voor en de ervaringen zijn zeer positief.  

De naam van de hond is Senna en hij komt één dag in de week (op 
donderdag) mee naar school. Senna is nog jong en volop in training om ingezet te worden als 
schoolhond. Belangrijk is dat hij eerst alle ruimte krijgt om te wennen, daarom mag hij (nog) 
niet geaaid geworden.   

Gedurende de pilot gaat het om de klassen K11, B11, B12 en BK21. De ouders van de 
betreffende leerlingen worden deze week op de hoogte gebracht. Mochten er vragen zijn, 
mail ze gerust naar lss@groevenbeek.nl.  

Sharon Loos 

 

  

Talencarrousel Next  
 
De leerlingen in de reguliere klassen VH en AH volgen in klas 1 
Frans. Aan het eind van het schooljaar kiezen ze 2 van de 3 
vreemde talen. Ze mogen kiezen uit Spaans, Duits en Frans. 

Bij Next willen we in leerjaar 1 al deze talen aanbieden, zodat 
kinderen goed voorbereid zijn op het maken van hun keuzes in klas 
2. 

We gaan werken met een talencarrousel. Dit houdt in dat de kinderen met een VH en AH 
advies verplicht zijn deze lessen te volgen op dinsdag het 7e en 8e uur. Voor de leerlingen 
met een TL of Kader advies is het volgen van deze lessen ook mogelijk. De mentor zal aan 
deze leerlingen vragen of hij/zij  een taal wil volgen. Als uw kind zich daarvoor opgeeft, is het 
verplicht de periode af te maken. 

 

mailto:lss@groevenbeek.nl


 
We hebben 2 groepen en deze volgen gedurende één periode een taal 

Praktisch ziet dit er zo uit: 

Periode 1         Periode 1 
Carrousel 1      Carrousel 2 

Duits                 Frans 

Periode 2         Periode 2 
Carrousel 1       Carrousel 2 

Spaans             Duits 

Periode 3         Periode 3 
Carrousel 1       Carrousel 2 

Frans                Spaans 

In de week van 7 september zijn we gestart met deze lessen. 
We hopen dat de leerlingen er veel plezier aan gaat beleven een andere taal te leren. 

  

Veluwe op 1!   

De komende weken werken de leerlingen van k21, k22 en bk21 in 
opdracht van de gemeente Ermelo in samenwerking met IVN aan 
het project Veluwe op 1. Dit project draait om de Ermelose heide, 
een prachtig stukje natuur dat dichtbij onze school ligt. Helaas 
wordt het op de heide steeds drukker. Soms zelfs té druk voor 

zowel de dieren als de bezoekers. De gemeente Ermelo heeft onze leerlingen gevraagd mee 
te denken over een oplossing voor dit probleem. Ze weten dat jongeren met slimme en 
creatieve ideeën kunnen komen en hebben hen daarom om advies gevraagd!  

Genieten van de heide én topdrukte voorkomen?  De leerlingen gaan bedenken hoe de 
bezoekers zo goed mogelijk kunnen worden verspreid over de Ermelose heide zonder dat de 
natuur teveel verstoord wordt. 
Om een goed advies uit te brengen gaan de leerlingen op fietsexcursie naar de Ermelose 
heide. Ze maken een kaart van het gebied met hun eigen ideeën, ze maken een 
Instagrampost voor de gemeente en ze denken na over het ontwerp van een uitkijktoren op 
de heide. De beste, creatiefste adviezen worden gepresenteerd op het gemeentehuis aan de 
wethouder van de gemeente Ermelo. Een uitdagend project voor de leerlingen! 

 

  



Week tegen pesten   

Volgende week is het de week tegen pesten. Het motto dit jaar is: 
‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorgen we voor een 
groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich 
welkom voelt. Buitensluiten hoort daar uiteraard niet bij. Deze week 
hangen er overal posters met bovenstaand motto. Hiermee laten 
wij op Groevenbeek zien dat we met elkaar zorgen voor een fijne 
en veilige school. In de mentorklas zal het onderwerp behandeld 
worden. In november wordt ieder jaar een screening gedaan in alle 

klassen.  

 

  

Activiteitenweek  
 
We zijn ook blij dat we weer een activiteitenweek kunnen houden. 
In de week van 1 – 5 november staat deze gepland. Leerlingen 
kunnen er (zij het soms beperkt en onder strikte voorwaarden) weer 
op uit en er zijn mooie activiteiten die tijdens de normale lessen niet 
plaats kunnen vinden.  

 

  

B1, K1 en Next1 naar 'De Sjoel' in Elburg  

In de lessen godsdienst gaan de leerlingen kennismaken met het 
Jodendom. Dat doen we niet alleen vanuit het boek, maar we gaan 
in de eerste Activiteitenweek ook op bezoek in de Sjoel in Elburg.   

Elburg kende een grote Joodse gemeenschap, die in WOII 
nagenoeg helemaal verdwenen is. De Sjoel, de plek waar de Joodse gemeenschap bij elkaar 
kwam, is een aantal jaren geleden ingericht als museum met herinneringen aan de Joodse 
mensen uit Elburg. Naast verhalen en foto's, geeft het museum een mooi beeld van de 
Joodse gebruiken en  voorwerpen. 

In de lessen wordt de excursie voorbereid en krijgen de leerlingen informatie over tijden 
waarop ze bij de bus moeten zijn. 

T1 en VH1 gaan in de volgende Activiteitenweek naar Elburg. 

 

  



GGD in de school  

Dit jaar kunnen in klas 2 het groepsgesprek en 
gezondheidsonderzoek weer plaatsvinden. Er vindt in bijzijn van de 
mentor een groepsgesprek in de klas plaats rondom gezondheid en 
welbevinden, daarna krijgen de leerlingen een 
gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. 
  

 

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 
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