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Geachte ouders   

Na een grijze winter met veel regen begint nu langzaamaan de 
zon door te komen. En hoe genieten we daar dan allemaal van. 
Fijn als de leerlingen weer makkelijk even naar buiten kunnen 
lopen als het pauze is. 

 
We zitten al weer in de weken voor Pasen. Een tijd van stilte die uitmondt in het nieuwe 
licht van het Paasfeest. Het nieuwe begin dat we nu in de natuur om ons heen al zien. 
Ook al beleven we soms in ons leven donkere momenten, we mogen ons blijven richten 
op dat licht.   

Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in  
met de toon van het begin. 

 

  

Keuzes rond het coronavirus    

De verspreiding van het coronavirus heeft voor de school een 
aantal vragen opgeleverd. Hoe gaan we hier mee om? Hoe 
informeren we de ouders? Kunnen buitenlandse excursies en 
uitwisselingen doorgaan? 
De schoolleiding volgt de adviezen en richtlijnen van de diverse 
officiële instanties (RIVM, GGD). Die adviezen luiden tot nu toe  



kort samengevat: ga gewoon door met alle activiteiten tenzij er duidelijk een vergroot 
risico is om besmet te worden of anderen te besmetten. 

Omdat de adviezen afhankelijk van de hele situatie snel te kunnen wisselen, laten we de 
berichtgeving via de website van de school lopen. Daar kunnen we de informatie zo nodig 
snel aanpassen en steeds de laatste stand van zaken geven. 

De meeste vragen die we krijgen gaan over buitenlandse reizen. Voor de geplande 
China-reis was de beslissing niet moeilijk: die gaat dit jaar niet door. De uitwisselingen 
met Duitse scholen worden uitgesteld naar een latere datum in dit schooljaar, in de hoop 
dat dan de situatie weer normaal is. Voor de meeste andere buitenlandse reizen geldt tot 
dusver dat die niet naar een risicogebied gaan. De schoolleiding gaat per reis na of er 
sprake is van een verhoogd risico en besluit uiterlijk twee weken voor de geplande 
vertrekdatum of een excursie doorgaat. De meeste reizen kunnen waarschijnlijk gewoon 
doorgaan.  

  

Tevredenheidsonderzoek    

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. 

 

  

Twee toneelvoorstellingen  

Er zijn al heel wat leerlingen in de bovenbouw die kiezen voor 
het vak drama in de TL of Podium in basis/kader. In basis/kader 
is podium een van de keuzevakken om te kiezen, in de TL en H6 
kiezen de leerlingen drama als een van de vakken in het pakket. 
Mevrouw Stuij is met alle groepen druk bezig geweest om mooie 
voorstellingen te maken die op verschillende data worden 
opgevoerd. En we hopen natuurlijk dat ouders, maar ook andere 
belangstellenden deze voorstellingen komen bekijken. U bent bij 
beide voorstellingen van harte welkom. Data en beschrijving 
vindt u daarom hier:   



Voorstelling B4/K4: Niet te filmen   
Nog een paar repetities en dan zullen de leerlingen B4 en K4 met het keuzevak Podium 
op dinsdag 24 maart ’s middags om 15.30 uur (inloop vanaf 15.15 uur) hun voorstelling 
'Niet te filmen' spelen. Een eigen productie, want de leerlingen zijn de acteurs, 
kostuumontwerpers, decormakers, etc. Ook helpen de andere keuzevakken mee om dit 
tot een succes te maken: o.a. Gastheerschap, Schoonheidsverzorging, Uniforme 
Dienstverlening en Economie & Ondernemen.  

Voorstelling H64: Een soort van Assepoester   
De eerste examenklas Drama voert op maandagavond 6 april hun examenvoorstelling 
'Een soort van Assepoester' op! Een grappige voorstelling met een groteske speelstijl. 
Deze leerlingen zijn de eerste lichting met het examenvak drama en zij hebben keihard 
gewerkt om deze prachtige voorstelling tot een succes te maken op alle vlakken. De 
voorstelling begint om 19.30 uur (19.15 uur inloop). 

  

Activiteitenweek    

Volgende week is het weer zover. De tweede activiteitenweek 
van dit schooljaar. We bieden dan ruim baan voor alles waar 
binnen de gewone lessen niet zo veel tijd/mogelijkheid voor is. 
Dus blokuren voor leuke/interessante/waardevolle opdrachten, 

excursies, workshops, activiteiten voor genodigden. 

Om álle activiteiten die gaan plaatsvinden te benoemen...dat wordt wel een hele lijst.  

We tippen een aantal hier aan: 
Een hele dag kunst en cultuur onder leiding van docenten van een theatermakerij, een les 
over robots, een workshop fotografie, het naspelen van een rechtszaak, of taaldorp 
Engels. Maar ook debatteren, het mondeling fictieproject, het ontwerpen van een nieuwe 
woonwijk. En we gaan ook de school uit op bedrijvenbezoek bij verschillende bedrijven; 
tevens een bezoek aan de boerderij van dhr. Meihuizen en het MBO Aeres. Ook een 
excursies naar Den Haag (maatschappijleer), naar de Nederlandse Bank of naar Kamp 
Amersfoort (zie toelichting hieronder) staat op het programma voor sommige klassen.   
Mooi dat ook dit keer weer een aantal leerlingen het keuzevak EHBO gaan afsluiten met 
het doen van het ehbo examen! 

Allemaal boeiende activiteiten dus. Niet alle leerlingen in de bovenbouw doen hetzelfde, 
dat is afhankelijk welke afdeling uw zoon of dochter zit. Het is leuk en zinvol om met uw 
zoon of dochter elke dag even in gesprek te gaan wat hij/zij die dag heeft gedaan.  Zeker 
bij de bedrijvenbezoeken is het in het kader van loopbaanoriëntatie goed om te bevragen 
wat er wel of niet interessant werd gevonden.   

Toelichting Theatermaken H63 
H63 leerlingen met het keuzevak drama zullen in deze activiteitenweek op dinsdag Kamp 
Amersfoort bezoeken om zich te laten inspireren theater te gaan maken over wat hun 
raakt. Ze gaan aan de slag met het maken van een eigen minivoorstelling rondom het 
thema 'oorlog' in de breedste zin van het woord.  

 



  

Rookvrij Groevenbeek   

We zijn al een tijd een rookvrije school, ook al was dat nog niet 
verplicht. Maar we vinden dat belangrijk en zouden het prachtig 
vinden als leerlingen niet meer met roken beginnen en/of met 
roken gaan stoppen. 
In november is door de regering bij wet geregeld dat vanaf 1 
augustus 2020 alle schoolterreinen verplicht rookvrij moeten zijn, 
van primair onderwijs tot en met mbo's en universiteiten. Want 

zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren 
roken. Wij hopen dat u met ons wilt streven naar een rookvrije generatie. In gesprek gaan 
met uw zoon of dochter hierover is een goede zaak.  

 

  

Voortgangsgesprekken    

Op 7 en 14 april staan er weer voortgangsgesprekken gepland. 
De mentoren werken in de komende periode met de leerling aan 
de voorbereiding van dit gesprek. Onze ervaringen van de eerste 

keer dat we deze gesprekken hielden zijn zeer positief. Er zijn prachtige gesprekken 
gevoerd, en daar waar die nog niet zo goed lukte is er ook veel van geleerd. 

Ons uitgangspunt is dat deze gesprekken niet vrijblijvend zijn, dus we verwachten u allen 
weer om samen met de docent in gesprek te gaan met uw zoon/dochter over hoe het de 
afgelopen tijd is gegaan en waarin zijn/haar doelen voor het laatste deel van het 
schooljaar gehoord kunnen worden. 

 

  

Huiswerkpunt   

Op Groevenbeek hebben we een huiswerkpunt waar leerlingen 
in rust hun huiswerk kunnen maken. Het is geen 
huiswerkbegeleiding zoals er bij sommige instituten kan worden 
gekocht. We kunnen even overhoren, helpen bij plannen voor 

een repetitie e.d. maar we geven geen begeleiding voor een specifiek vak.  

Tot nu toe was het huiswerkpunt alleen op dinsdag geopend. We konden moeilijk 
bemensing vinden en er waren maar weinig leerlingen die er gebruik van maakten. Met 
de eindspurt in zicht komt er altijd meer vraag bij leerlingen. Gelukkig hebben we vanaf nu 
op maandag en donderdag ook de gelegenheid gevonden om het huiswerkpunt open te 
stellen. Op dinsdag is het huiswerkpunt in een lokaal in VE, op maandag en donderdag 

 



aan de kant van AH. Beide lokalen staan voor alle leerlingen open. U of uw zoon/dochter 
kan contact opnemen met de mentor.  

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 

 

  

  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiNDVOMC1SWHA1eXplVjQ3eEo3a0xUNGNubk13IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tZXJtZWxvXCIsXCJpZFwiOlwiNTRhZDRiNjdiYjMwNDQwZWIyYjliODE5M2M0NzM2NWJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkODI5ZDFlMDIyOWNhOGY4YzA3MmQxMTVhYWUxOWVmNDliYzA1NzMwXCJdfSJ9&data=01%7C01%7Csecretaressesve%40groevenbeek.nl%7Caf70620d51ec46cfc4f608d7c6684a93%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0&sdata=c37xBTwK34BC9SXaK1UDMi0UJ%2F8nFGWrJWvi%2FMe6C3w%3D&reserved=0

