
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

vmbo Ermelo leerjaar 1-2        september 2020 

 

  

Beste ouders/verzorgers,  

Op een zonovergoten dinsdagmiddag voeg ik alle kopij voor deze 
nieuwsbrief bij elkaar. De eerste in een, zo blijkt het nu, weer 
bijzonder schooljaar. Daar waar we in maart verrast werden door 

een virus, is dit nu geen verrassing meer maar een werkelijkheid waarmee we leven. 
Gezondheidsregels, afspraken maken, soms zaken willen voorzien die moeilijk te voorzien 
zijn. We doen ons best, proberen alles voor de leerlingen en de werknemers zo goed mogelijk 
te regelen. En zijn altijd blij om te horen daar waar we dat goed doen. En zo zullen we blijven 
uitzoeken en bijstellen om iedereen dat -zo veel als mogelijk is- veilige gevoel te geven. We 
hebben nauw contact met de GGD als we vragen hebben. Zo hopen we het jaar goed door te 
komen met heel veel zonnige momenten en soms vast ook een ‘schaduw moment’. 
Het is een wat kortere nieuwsbrief dan u gewend bent. Want dat is een van de 
schaduwkanten: er mag en kan minder wat activiteiten betreft. 
 
Contrasten 
Zonder licht geen schaduw. 
Twee uitersten –onlosmakelijk verbonden- 
maken alles interessanter, minder vlak. 

Lijnen worden zichtbaar, schaduwranden lichten op. 

Donker en licht zijn tekenend voor het leven; 
en zolang er maar balans is, blijft het mooi.  

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
Tanja Huisman 

 

  



Naar aanleiding van het coronavirus 
 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels enkele weken oud. We zijn blij dat 
alle leerlingen weer fysiek les kunnen krijgen. We zijn inmiddels wel wat 
gewend aan de beperkingen: afstand houden, eenrichtingverkeer, 

gescheiden pauzes in een deel van de school, ouderavonden in aangepaste vorm, enz. Maar er 
zijn ook dingen waar we last van blijven houden. We noemen er een paar. 
 
- Docenten die verkouden zijn of andere corona-achtige verschijnselen hebben moeten thuis 
blijven tot een test heeft uitgewezen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Er zijn nu al 
dagelijks docenten die zich om deze reden afmelden en we vragen ons af hoe het zal gaan als in 
het najaar verkoudheid en griep algemener worden. We streven er naar om de lessen online door 
te laten gaan, maar het vraagt nogal wat om dat soepel te laten verlopen. We voorzien dus wel wat 
lesuitval in de komende maanden. Om het onderwijs zo ongestoord mogelijk te laten verlopen zijn 
er t/m december geen bijzondere activiteiten zoals excursies. 
- Nogal wat leerlingen melden zich af met klachten zoals verkoudheid. Het is de bedoeling dat zij 
online de lessen kunnen volgen. Dat vergt actie van de leerlingen: zij moeten inloggen via Teams 
en wachten op instructie van de docent. Het vraagt ook een forse extra inspanning van de 
docenten, die in de lessen veel dingen tegelijk moeten doen. We vragen er begrip voor dat het niet 
altijd zo gaat als we graag zouden willen. 
- We wachten af of we vanaf januari dagexcursies en dergelijke kunnen organiseren. Voor de 
internationale uitwisselingen en de weekexcursies (waarvan de meeste een buitenlandse 
bestemming hebben) kunnen we niet zo lang wachten, omdat er lang van tevoren afspraken 
gemaakt moeten worden. De directie zal hierover voor 1 oktober een besluit nemen. We zijn bang 
dat de onzekerheid en de risico’s te groot zijn om deze activiteiten doorgang te laten vinden. 
- Ongeveer 2/3 van de lokalen hebben geen mechanische ventilatie. Voor deze lokalen zijn we dus 
aangewezen op natuurlijke ventilatie, d.w.z. ramen en deuren open. Dat wordt lastiger als het 
koude seizoen aanbreekt. We kunnen dit niet direct oplossen, dus de leerlingen zullen zich in de 
koude maanden wat warmer moeten kleden. Daarnaast brengt een externe adviseur in beeld in 
welke lokalen de ventilatie wel voldoet en ook hoe en tegen welke kosten overal goede ventilatie of 
klimaatbeheersing kan worden aangelegd. We schatten dat dit zeker een miljoen euro gaat kosten. 
We hebben aan de gemeente gevraagd om de school daarin te hulp te komen. We hopen dat we 
binnen een jaar kunnen realiseren dat er overal in de gebouwen voldoende ventilatie aanwezig is. 
- In de bijlage is een beslisboom toegevoegd die, op basis van de richtlijnen van het RIVM, is 
ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in 
het mbo en hoger onderwijs en werkende jongeren en volwassenen die mogelijk coronaklachten 
hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde 
klachten wel of niet naar school kan komen. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar 
aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.  

Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het 
RIVM. 

  

 

  

Fietscontroles   

Het is al weer herfst en het wordt zo langzamerhand ‘s morgens 
donker wanneer uw kind naar school toe fietst. Wij vinden het heel 
belangrijk dat de kinderen veilig naar school komen. Daarom 
controleren de bovenbouwleerlingen van het VMBO groen samen 

 



met techniek-docenten elk jaar de fietsen van de leerlingen uit klas 1. Onze fietsenwerkplaats 
heet ‘Groevenbike’.  

Deze controle vindt plaats van 12 t/m 16 oktober. 

Wanneer de verlichting of een klein onderdeel het niet doet, zal dit gerepareerd worden op 
kosten van Groevenbeek. Wij controleren ook even op boutjes en andere onderdelen die los 
zitten. Grote gebreken zullen we niet herstellen maar melden we aan de leerling d.m.v. een 
rapportje wat aan de fiets wordt gehangen.  

De leerlingen krijgen van te voren een informatief filmpje te zien waarin wordt uitgelegd hoe 
de fietsencontrole werkt. We hopen op deze manier samen met u de fietstocht naar school 
veiliger te maken. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar dhr. Vissia, VAR@groevenbeek.nl  

Leerlingen die pech hebben met hun fiets kunnen trouwens altijd even aankloppen bij de 
conciërge. We kijken dan of we dit in onze Groevenbike snel kunnen repareren. 
  

  

Cultuurklas-kunstclash!   

Afgelopen week zijn de cultuurklassen (KunstKlash, zoals de 
docenten de cultuurklas zelf noemen) weer actief gestart. We 
gingen op pad in teams om elkaar te leren kennen; punten 
verdienen door zoveel mogelijk liedjes neuriënd te raden, tableau 
vivants uit te beelden en letters te maken van poolnoodles. Terug in 

het lokaal werd iedereen beloond met een lekkere traktatie en wat drinken. Daar schreven de 
leerlingen zich ook in voor de verschillende cursussen Beeldende Vorming, Muziek en Drama, 
waar ze aan gaan deelnemen dit jaar. We eindigen dit jaar weer met een toffe voorstelling! 

 

  

Ziektemelding in Coronatijd    

U bent gewend uw zieke zoon of dochter bij ziekte iedere dag ziek 
te melden. U weet daarmee zeker dat uw kind in beeld is, ook als 
het op weg gaat. Maar...........nu speelt er ook iets anders. 

Leerlingen moeten nu soms thuis blijven i.v.m. corona gerelateerde 
klachten. 
Wij vragen u als ouders vriendelijk om dit specifiek vermelden! Uw 

kind is in dat geval vaak niet echt ziek maar verkouden etc, en moet daarom thuis blijven. 
Maar het kan thuis prima online de lessen volgen. 
Oók als de leerling getest gaat worden vragen we u om dit erbij te vermelden! In dat geval 
kunt u ook aangeven hoe lang uw zoon/dochter thuis blijft omdat u de testdag en uitslag dag 
weet. Dan hoeft u in dat specifieke geval niet iedere dag opnieuw een melding te maken. 
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(Komt uw zoon/dochter dan toch onverhoopt eerder op school dan is het fijn als u daarover 
een korte melding doet zodat wij weten dat de leerling weer onderweg is naar school) .  

Wij zullen ons best doen om de online lessen zo goed als mogelijk is te verzorgen. We weten 
dat dit nu nog niet helemaal vlekkeloos verloopt, maar werken aan voor leerlingen en 
docenten werkbaar systeem.  

  

NASK   
Een leuk nieuw vak voor leerlingen in de onderbouw 

"Leerlingen leren bij nask over natuurkunde en scheikunde. Bij 
natuurkunde leer je over onderwerpen uit het dagelijks leven zoals waarom krijg je het koud 
als je net uit het zwembad stapt of hoe snel fiets je van school naar huis? Bij scheikunde ben 
je veel bezig met stoffen; inmiddels weten leerlingen al hoe ze veilig aan een onbekende stof 
moeten ruiken. 

Verder wordt een onderzoekende houding geprikkeld. Bijvoorbeeld: stel je hebt een glas met 
gewoon water en een glas met evenveel water waarin een schepje zout zit opgelost. Als je in 
beide glazen drie ijsklontjes doet, in welk glas zijn ze als eerst gesmolten?  

Leerlingen leren hun verwachtingen verwoorden en waarom ze dat denken (niks is fout!). 
Vervolgens kijken ze naar het experiment en volgt de uitleg. Je kunt het effect goed zichtbaar 
maken door na 5 minuten in beide glazen een beetje kleurstof (of onverdunde limonade) te 
druppelen. Wat gebeurt er bij beide glazen? 

De oplossing? De leerlingen weten het antwoord! 

 

  

Economie en ondernemen   

In de bovenbouw van basis en kader kunnen leerlingen kiezen voor 
de sector economie en ondernemen. In de zomervakantie is het 
lokaal waar dit wordt gegeven helemaal vernieuwd. Het is heel 
sfeervol en praktisch ingericht met grote stamtafels, een 
instructieveld, een atelier en een winkel. Helemaal geschikt voor de 
profiel- en keuze vakken die daar gegeven worden. De docenten 
zijn er trots op. De eerste verkoop in de winkel zullen de doppers 

zijn. De waterflessen die we verkopen in de week van de duurzaamheid. 
  

 

  



Het vmbo als springplank naar..........    

Tijdens de diploma uitreikingen in juni zorgden leerlingen die bij ons 
op school hebben gezeten voor licht, geluid en de streaming van de 
beelden. Zij zetten al tijdens hun schoolloopbaan hun eigen bedrijf 
op.  

Zowel in onder als bovenbouw worden met regelmaat gastsprekers uitgenodigd om leerlingen 
over allerlei onderwerpen te vertellen en hen zo op een boeiende manier te laten kennis 
maken met wat er gebeurt in de wereld om hen heen. 
Om de leerlingen praktische voorbeelden te laten zien van hoe de weg naar 
ondernemerschap kan lopen, worden ook gastsprekers uitgenodigd bij E&O. Binnenkort komt 
Seran Karacaer de leerlingen daarover vertellen. Hij is 17 jaar oud en heeft zijn eigen 
kledingmerk en webshop. Hij heeft zelf vmbo-tl gedaan met de richting economie & 
ondernemen en heeft al landelijke bekendheid. (U kunt zijn verhaal lezen 
op https://www.ad.nl/economie/deze-ondernemers-zijn-piepjong-en-hebben-al-een-eigen-
modemerk~aa7c0145/). Het zijn boeiende lessen voor onze leerlingen. 

 

  

Week van de duurzaamheid  

In de week van de Duurzaamheid, van 12 -16 oktober, gaan we 
tijdens bepaalde lessen werken aan het thema duurzaamheid. 
Tijdens deze week zullen ook alle dagopeningen aan dit thema 
gekoppeld zijn. En natuurlijk worden er ook weer doppers verkocht, 
in de nieuwe winkel van Economie en Ondernemen. 

Op 13 oktober start  de verkoop alleen voor de brugklasleerlingen; 
op 14 en 15 oktober voor iedereen. De prijs is 5 euro; één exemplaar per leerling. 

Leerlingen kunnen alleen betalen met een pinpas!  

 

  

Inhaalonderzoek jeugdgezondheid  

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige 
leerlingen vorig schooljaar niet uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. Dit zijn vooral leerlingen die vorig schooljaar in klas 1 zaten. 
Misschien geldt dat ook voor uw zoon/dochter. 
Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De GGD weet om wie het gaat, u hoeft 
niets te doen.  

Uw zoon/dochter ontvangt in de loop van het schooljaar vanzelf een uitnodiging voor dit 
onderzoek met daarin meer informatie. 

Heeft u vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw zoon of dochter die niet kunnen 
wachten? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige óf stuur een mail naar 
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jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de school. 
 
Als ouder kunt u zelf ook informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken en 
ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te downloaden voor Android en 
iOS. Of kijk op www.groeigids.nl / www.opvoeden.nl 

  

Gebedsgroepen  

Wist u dat er iedere maand door ouders gebeden en gedankt wordt 
voor Groevenbeek?  

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. 

Van harte uitgenodigd om u bij de gebedsgroep aan te sluiten.  

Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Renate Mulder 
(alwinrenate@gmail.com) 

 

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 
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