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Groenewald is een persoonlijke, 
kleinschalige school waar kwalita-
tief, eigentijds, toekomstgericht 
onderwijs wordt gegeven. Binnen 
een duidelijke structuur is er  
aandacht voor iedereen en wordt 
waar mogelijk maatwerk geleverd. 
We streven ernaar leerlingen 
steeds meer zelfverantwoordelijk 
te maken voor hun eigen leer- 
proces. We bieden een veilige 
omgeving en leren leerlingen op 
een respectvolle manier met elkaar 
en hun omgeving om te gaan.
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We zijn een school met een vol-
waardig en volledig onderwijsaan-
bod. We hebben een fijn en 
overzichtelijk gebouw en we 
zorgen er voor dat de leerling bij 
ons geen nummer is. Wij kennen 
de leerling en die wordt als individu 
gerespecteerd, gewaardeerd en 
gestimuleerd.
Bij de mentor, die er speciaal voor 
de klas is, kunnen zowel de leerlin-
gen als ouders met alle vragen 
terecht. 



De mentor besteedt in de brugklas 
extra aandacht aan het maken van 
huiswerk, studievaardigheden en 
sociale vaardigheden.
Indien nodig bestaat de mogelijk-
heid tot het volgen van een faal-
angsteductietraining.

Vele leerlingen geven aan dat de 
kleine school en de vriendelijke 
sfeer belangrijke argumenten zijn 
geweest bij het maken van de keuze 
voor Groenewald.
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Brugklas ga
• Advies basisschool: vwo 
• lvs: Vaardigheidsniveau 

overwegend i, waarbij spelling  
of technisch lezen ii mogen zijn 

• Leerlingprofiel: vwo

Brugklas ah
• Advies basisschool: havo/vwo 
• lvs: Vaardigheidsniveau overwegend 

ii, waarbij spelling of technisch 
lezen iii mogen zijn 

• Leerlingprofiel: havo/vwo



Brugklas ht
• Advies basisschool: vmbo tl/havo 
• lvs: Vaardigheidsniveau overwegend 

iii, waarbij spelling of technisch 
lezen iv mogen zijn 

• Leerlingprofiel: vmbo-tl/havo

Brugklas tk 
• Advies basisschool: vmbo-tl/

kader 
• lvs: Vaardigheidsniveau iv en een 

enkele iii, waarbij begrijpend 
lezen of rekenen iii moet zijn 

• Leerlingprofiel: vmbo-tl/kader

11

Brugklas kb 
• Advies basisschool: vmbo -kader/

basis 
• lvs: vaardigheidsniveau iv en v 

evenredig verdeeld, waarbij 
begrijpend lezen en/of rekenen 
iv moeten zijn 

• Leerlingprofiel: vmbo-kader/ 
-basis



Keuze-
wwerk-
tijd 
(kwt)
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Een vierjarige opleiding (brugklas 
inbegrepen), die een brede alge-
mene vorming geeft en voorbe-
reidt op een vervolgstudie aan een 
instelling voor middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo).

Binnen het vmbo kennen we de:

Basisberoepsgerichte leerweg   
 deze is bestemd voor de meer  
 praktisch ingestelde leerling;  
 zij leidt op voor assistenten  
 opleidingen (niveau 2) in het  
 middelbaar beroeps- 
 onderwijs.V
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Kaderberoepsgerichte leerweg   
 deze leidt op voor    
 vakopleidingen en    
 middenkader opleidingen   
 (niveau 3 en 4) in het    
 middelbaar     
 beroepsonderwijs.
 In beide beroepsgerichte   
 leerwegen kennen we bij   
 Groenewald het profiel ‘Zorg  
 en Welzijn’.

Theoretische leerweg (mavo)
  is de leerweg waarin    
 leerlingen examen doen in 7  
 theoretische vakken. Zij leidt  
 op voor alle     17

 middenkaderopleidingen.   
 Vanuit de TL kan men    
 doorstromen naar het havo.
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Het hoger algemeen voortgezet 
onderwijs (havo) geeft in een vijf-
jarige opleiding (brugklas inbegre-
pen) een brede algemene 
ontwikkeling en stelt de leerling in 
staat tot het volgen van hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Met een 
havodiploma kan een leerling toe-
gelaten worden tot atheneum-5.
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Binnen het vwo kennen we het:

Atheneum 
Het atheneum behoort tot   
het voorbereidend weten  
schappelijk onderwijs (vwo). 
Deze opleiding van zes jaar 
(brugklas inbegrepen) geeft 
een brede algemene ontwik-
keling en stelt de leerling in 
staat tot het volgen van 
wetenschappelijk onderwijs 
(wo).
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Gymnasium
Het gymnasium is een vorm 
van het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs 
(vwo) met de klassieke talen 
Grieks en/of Latijn. De gym-
nasiumexameneisen zijn 
gelijk aan die van het athe-
neum, met dit verschil dat er 
voor een gymnasiumdiploma 
ten minste één klassieke taal 
in het eindexamen vereist is.

23



Le
su

itv
al

 e
n

op
va

ng

25

De lesuitval op scholengemeenschap 
Groenewald wordt mede door de 
inzet van extra flexdocenten tot 
een minimum beperkt. 

Samen met de waarnemers zorgen 
zij voor een goede voortgang van 
de lessen. Dit betekent dat wanneer 
een docent, om welke reden dan 
ook, zijn les niet kan geven, deze 
aan de waarnemer doorgeeft wat 
er in die les gedaan moet worden. 

De waarnemend docent neemt 
het lesuur in hetzelfdelokaal 
zo goed mogelijk over. 



Wanneer de leerling eenmaal op 
school is, mag de leerling tussen-
tijds niet van het schoolterrein af. 
Dit geldt ook voor de pauzes.
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Het rooster van de leerling is direct 
terug te vinden in de app van 
Zermelo. Via deze app kan de 
leerling zijn dagelijks rooster 
actueel inzien.

De roosterwijzigingen zijn ook van 
thuis uit goed te volgen, evenals de 
aanwezigheid en de behaalde 
cijfers van de leerling
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De school heeft een eigen boeken-
fonds. Deze zorgt voor een tijdige, 
gratis levering van de benodigde 
studieboeken. Ook worden een-
malige uitgaven zoals werkboeken, 
werkcahiers e.d. door het boeken-
fonds verstrekt. De leerling dient 
zelf te zorgen voor woordenboe-
ken, agenda, schrijfmateriaal, 
passer, rekenapparatuur, sportkle-
ding etc. zoals de school die voor-
schrijft. Groenewald vraagt geen 
‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Wel 
worden er voor deelname aan 
diverse activiteiten (excursies, 
schoolreisjes) rechtstreeks 
kosten in rekening gebracht. 





V
ak

ke
n

Nederlands, Frans (-kb), Engels, 
Klassieke talen (ga), Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Wiskunde, Bio-
logie, Persoonlijk Maatschappelijke 
Vorming, Lichamelijke Opvoeding, 
Techniek, Beeldende Vorming, 
Muziek, Studieles/Mentorles, 
Praktische Sector Oriëntatie (kb), 
Verzorging (kb), Keuzewerktijd 
(kwt)
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• Groenewald zorgt ervoor dat  
je goed kunt presteren, op jouw 
niveau, in een veilig schoolklimaat. 
Leerlingen en docenten gaan op een 
plezierige manier met elkaar om.
• Net als op de basisschool zitten 
alle leerlingen van Gymnasium, 
Atheneum, havo en vmbo in één 
gebouw. Dat is mogelijk omdat 
Groenewald een kleine school is.  
Je kent dus zo goed als iedereen. 
De school vindt het belangrijk dat 
je leert omgaan met mensen met 
allerlei aanleg en belangstelling: 
goed voor later!



• Groenewald helpt je als er pro-
blemen zijn: er zijn veel mensen die 
hier speciaal voor zijn aangesteld, 
zoals je mentor. 
• Groenewald bereidt je goed voor 
op de toekomst: er wordt nauw 
samengewerkt met het vervolg-
onderwijs en ook met het 
bedrijfsleven. In stages krijg je de 
kans om mee te maken hoe het is 
om te werken in een bedrijf of 
instelling en wat je daarvoor moet 
kennen en kunnen.
• Op Groenewald leer je hoe je 
steeds zelfstandiger kunt werken 
en leren: binnen de vakken, in  
het Open Leercentrum en op de 39

‘echte’ werkplekken.
• De school is goed en veilig te 
bereiken met de fiets.
• De school is gehuisvest in een 
mooi en plezierig schoolgebouw! 
• Groenewald vindt naast het leren 
ook andere zaken belangrijk: zo zijn 
er o.a. uitwisselingen met scholen 
in het buitenland, muziekavonden 
en sportactiviteiten.
• Groenewald is een leuke school, 
met fijne leraren. Vraag het aan 
leerlingen die er al zitten!
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16 en 17 januari 
Kennismakingslessen Informatie-
avond voor ouders

20 januari
Open Dag, 10.30 14.00 uur

1 maart
Aanmelden Groenewald via basis-
school

17 april
Bericht van toelating aan ouders/
leerlingen



25 juni
Introductiemiddag voor de nieuwe 
brugklasleerlingen, eerste kennisma-
king met klasgenoten en mentor, 
13.30 15.00 uur

19 augustus
Start nieuwe schooljaar


