
 
 

 

 

 

 

 

Informatie start nieuwe schooljaar 

                        vmbo Putten - augustus 2018      
 

  

 

 

 

Het nieuwe schooljaar gaat weer van start. Zeker voor de 
nieuwe leerlingen wellicht een spannend moment. We 
hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke 
vakantie. Op onze locatie is in de vakantie een aantal 
verbouwingen gedaan, om ons onderwijs nog beter vorm te 
kunnen geven. Op dit moment wordt daar de laatste hand 
aangelegd. De tassen met boeken voor de leerlingen staan 
weer klaar en we kijken uit naar de start van het schooljaar. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie die van belang is voor 
voor u als ouders/verzorgers of voor jou als leerling. 

Mede namens de collega's willen we u en jou een mooi 
schooljaar toewensen.  

Hans Wassink, locatiedirecteur 

  

 

 

 

Nieuwsbrief via WIS Communicator 

Dit schooljaar gaan we meer gebruik maken van de 
ouderportal van het programma WIS. Voor het innen van de 
ouderbijdrage maken we al gebruik van WIS Collect. Nu 
voegen wij daar WIS Communicator aan toe. Via dit 
programma ontvangt u voortaan de nieuwsbrieven van 
school. Het zal ook worden gebruikt voor o.a. het vragen van 
toestemming voor het gebruik van foto’s van uw zoon of 
dochter. 

  

 



 

 

Schoolboeken en aanvullende lesmaterialen 

Op maandag 27 augustus kunnen de leerlingen de 
schoolboeken ophalen. Informatie hierover en over zelf aan 
te schaffen lesmaterialen is te vinden op de website:  

>> schoolboeken 

  

 

Klas en lesrooster 

Via Magister kunnen zowel u als uw zoon/dochter 
inzien in welke klas hij/zij is geplaatst. Ook is het 
lesrooster hierin terug te vinden. De leerlingen van 
de brugklas worden in de eerste schoolweek hierbij 

geholpen door onze medewerkers van de servicedesk. De 
ouder(s)/verzorg(s) van de brugklasleerlingen krijgen in de week van 27-
31 augustus per e-mail een inlogcode en wachtwoord toegestuurd. 
Magister wordt donderdag 23 augustus weer ‘open gezet’. 

>> Magister 

 

  

 

 

 

Belangrijke data en vakanties 

Op de website is een lijst met belangrijke data en vakanties 
te vinden. 

>> klik hier voor een overzicht van de belangrijke data 

>> klik hier voor een overzicht van de vakanties 

  

 

 

 

Schoolgids 2018-2019 

De schoolgids voor het jaar 2018-2019  is een praktisch 
document. Het geeft alle informatie die voor leerlingen en 
ouders van belang is: vakanties, schooltijden, onderwijs, 
ondersteuning, regelingen en afspraken, etc. Ook dit jaar 
verschijnt de gids in digitale vorm.  

>> schoolgids vmbo Putten 2018-2019 

https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/algemeen/zomervakantie
https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=10f7e02e2e1743dcb760c80431e910f7&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-groevenbeek.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520magister.ecs.legacy%2520magister.mdv.broker.read%2520magister.dnn.roles.read%26state%3D5fa0e86c14854e03b51438cd9590a80a%26nonce%3D1d0236d93ca5484284551536ba994d55%26acr_values%3Dtenant%253Agroevenbeek.magister.net#!/gebruikersnaam
https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-vmbo-putten
https://www.groevenbeek.nl/ouders/vakanties
https://schoolgids.groevenbeek.nl/magazine/vmbo-putten/


  

 

 

 

Spelregels 

Een goede sfeer op school vinden we heel belangrijk. 
Daarvoor moet iedereen zijn/haar best doen. Het 
belangrijkste is rekening met elkaar te houden en respect 
tonen naar elkaar. Om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen zijn er ook regels en afspraken nodig. De 
belangrijkste afspraken hebben we opgenomen in ‘de 
spelregels van Groevenbeek’.  

>> klik hier voor de spelregels 2018-2019 

  

 

 

 

Ondersteuning 

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en 
zich gewaardeerd voelt. Daarom vinden we een goede 
ondersteuning belangrijk. In een brochure geven we een 
overzicht en uitleg van de vele vormen van ondersteuning 
die Groevenbeek biedt. 

>> brochure ondersteuning 

  

 

 

 

Rookvrije school 

Wij zijn een rookvrije school. Dat betekent dat in het 
gebouw, maar ook op het hele schoolterrein, roken 
verboden is voor iedereen. We gaan er vanuit dat iedereen 
zich daaraan houdt zodat sancties niet nodig zijn. Wanneer 
een leerling toch betrapt wordt op roken, zal contact worden 
opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). 
Uit onderzoek blijkt dat veel jonge kinderen op school leren 
roken. Omdat we allemaal weten hoe schadelijk dit is, is een 
rookvrije school dus belangrijk.  

  

 

https://cdn1.groevenbeek.nl/uploads/Editor/spelregels%20vp%2018-19.pdf
https://cdn1.groevenbeek.nl/uploads/Editor/brochure-ondersteuning-vs-v-p-11-07-18.pdf


Formulier absent melden 

Als uw zoon/dochter door ziekte of door een andere 
oorzaak niet naar school kan komen, dan meldt u dit voor 
8.30 uur via het absentieformulier op de website. Deze 
meldingen worden aan het begin van de schooldag door 
een medewerker van het leerlingenloket verwerkt. 

Alleen ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van dit 
formulier. Daarnaast kan er slechts gebruik worden 

gemaakt van dit formulier als het mobiele telefoonnummer van (een van) de 
ouders/verzorgers bij de school bekend is. In verband met de telefonische 
bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van het 
formulier. 

>> absentieformulier 

 

  

 

De app Klaslokaal en privacy 

Elke leerling van Groevenbeek krijgt een iPad in bruikleen. 
De applicaties die  voor het onderwijs nodig zijn worden 
centraal op alle iPads geïnstalleerd. Eén van die 

applicaties is ‘Klaslokaal’. Deze app is een hulpmiddel voor de docenten om in de 
klas het gebruik van de iPad te sturen. Met Klaslokaal kan een docent bijv. voor 
alle leerlingen of voor een groep hetzelfde programma openen. Een docent kan 
ook tijdens de les het gebruik van apps blokkeren. 

Het beheren/controleren van de iPads gaat niet verder dan nodig is voor het 
onderwijs. Een docent kan via Klaslokaal alleen zien wat een leerling op dat 
moment zelf ook ziet. Docenten kunnen de iPad niet op afstand bedienen. Ze 
kunnen niet zien wat er eerder op de iPad gedaan is of welke websites bezocht 
zijn. Ze kunnen via Klaslokaal geen documenten, teksten of berichten binnen 
afgesloten apps inzien. Doordat het gebruik van de Klaslokaal app plaatsvindt via 
een bluetooth-verbinding, kan de app alleen binnen korte afstand, in de klas 
worden gebruikt. 

 

 

  

 

   

 

http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.groevenbeek.nl?p=eyJzIjoid1RjSFZvZHF4Q1pVVVBhaEpGWm1YSkYxVnk0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYWJzZW50aWVtZWxkaW5nXFxcL3ZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiZjYxYmM2ZGIyMzE0NGE2OWIyMTQ4OTNlNTk4MWI3ZDlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1MDk5MzBjYzA4OTM5ODEzMjZjZjM4ZjVkZGI0OWRkOWY0YzcwZjZmXCJdfSJ9

