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 Tevre denheidsonderzoek

Veel ouders hebben meegewerkt aan het 

grote tevredenheidsonderzoek dat we eens 

in de drie jaar instellen en dat onlangs weer 

is gehouden. We zijn daar blij mee, want 

het onderzoek  levert veel informatie op, die 

we kunnen gebruiken om zwakke plekken 

in ons onderwijs of onze begeleiding op te sporen en te verbeteren. Het duurt altijd even 

voordat we de zeer uitgebreide rapportage krijgen. Evenals in voorgaande jaren zullen we 

er een samenvatting van maken. Alle ouders, medewerkers en andere betrokkenen krijgen 

voor het einde van dit schooljaar die samenvatting toegestuurd. In de schoolleiding 

bespreken we de verbeterpunten en maken we een verbeterplan. Dat plan bespreken we o.

a. met de medezeggenschapraad en met de raad van toezicht en daarna voeren we het uit.

 

Lesnacht voor het goede doel

Op donderdag 20 februari was er de lesnacht voor het goede doel 

Charis.



De avond begon met verschillende workshops zoals koken, sporten en technologie.

's Nachts mochten de leerlingen uit andere workshops kiezen: een workshop met een dj en 

draaitafel, sporten, gamen, film kijken, bordspelletjes spelen, koken, lasergamen, 

kampvuur, etc.

De nacht verliep uitstekend al was het zwaar. Om 06:00 uur was het tijd voor de warming 

up, omdat de oogjes letterlijk dicht vielen. Na een heerlijk en welverdiend ontbijt gingen 

de leerlingen en collega's die de nacht wakker waren gebleven om 07.30 uur richting hun 

bed.

Het was een zeer geslaagde nacht en mede door hulp van alle sponsoren hebben de 

leerlingen € 2.700,- op kunnen halen. Een mooi bedrag dat binnenkort officieel zal 

worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van Charis.

 

 

 

 

TL  -middagen 2020Plus

Ook dit jaar zijn er weer TLP  -middagen lus

georganiseerd. Tijdens deze middagen kunnen 

bassischoolleerlingen kennismaken met allerlei 

activiteiten die te maken hebben met TL  . Op Plus

woensdag 5 en 12 februari mochten wij 30 

basisschoolleerlingen verwelkomen. Bij aanvang is aan 

de leerlingen verteld wat de TL  op Groevenbeek Plus

Putten inhoudt. Leerlingen kregen ruimte om vragen te 

stellen, maar de meesten wilden vooral aan de slag en dat gebeurde dan ook. Met een 

lasersnijder een sleutelhanger maken, proefjes doen bij Natuur/Scheikunde en zelf je eten 

koken, zijn geen alledaagse activiteiten die je op de basisschool krijgt. Na een geslaagde 

middag keerden de leerlingen huiswaarts. We hopen hen het aankomende schooljaar weer 

op Groevenbeek Putten te ontmoeten!



 

Wintersportdag

Dinsdag 4 februari was de wintersportdag. Leerlingen konden 

zich inschrijven voor schaatsen of voor skiën. De schaatsers 

konden hun kunsten laten zien op de ijsbaan ‘De Scheg’ in 

Deventer en hadden daarna nog tijd om op te warmen in het zwemparadijs. De leerlingen 

die gingen skiën hebben geskied in Zoetermeer. Nadat de leerlingen les hadden gehad, 

konden ze vrij gaan skiën. De leerlingen hebben veel plezier gehad en ondanks dat er een 

ongelukje is gebeurd is de dag goed verlopen.

 

 Expeditie Landstede

Op 12 februari vertrokken alle leerlingen van 

leerjaar 2 per bus naar Landstede Harderwijk. De 

Expeditie vond plaats in het kader van 

 loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Van te voren 

mochten de leerlingen zich inschrijven op een 

route naar keuze, waarbij diverse studierichtingen 

aan bod kwamen door middel van interactieve 

workshops.

De Expeditie bood onze leerlingen de kans om 

kennis te maken met het mbo. We hopen dat dit 

hen zal helpen bij het maken van de keuze voor het profiel, en ook met de uiteindelijke 

keuze voor een mbo-opleiding.

 

Stage

De 2  stage week voor leerjaar 4 was e

van 17 t/m 21 februari 2020.

 



Doordat de leerlingen in de praktijk 

werkzaam zijn binnen de verschillende 

bedrijven krijgen zij een duidelijk 

beeld van hun toekomstig werkveld. 

Tijdens de lessen wordt er ook 

aandacht besteed aan stage. Ook zien 

de leerlingen dan verbanden tussen de 

theorie en de praktijk. Hierbij denken 

wij aan: Hoe gaan we met klanten 

om? Hoe etaleren en presenteren we 

artikelen? Hoe voeren we een 

verkoopgesprek? Maar ook: Hoe spreek je kinderen en gasten aan op een recreatiepark? 

Welke activiteiten kun je met de verschillende leeftijdsgroepen doen? Dit alles bij elkaar 

maakt het zeer leerzaam voor de leerlingen. Daarnaast is het leuk en fijn om de praktijk 

dichterbij te halen.

 

Schoolfeest bovenbouw

Op donderdag 13 februari was er het schoolfeest 

voor de bovenbouw. De opkomst was groot en het 

was een geslaagd feest. 

DJ Sten Kluts zorgde ervoor dat de hele avond de 

dansvloer goed gevuld was. Verder kon je met 

behulp van gekke hoedjes, pruiken en brillen leuke 

foto’s laten maken.

Deze foto’s zijn terug te vinden op de website onder het kopje fotoalbum.

 

 

Planning komende 

periode

In verband met de 

maatregelen vanuit de 



overheid verwijzen wij u 

voor actuele informatie 

naar:

www.groevenbeek.nl    

Houdt u ook de mail goed 

in de gaten.

 



Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.


