Vitusmavo, fijne mavo
ook voor jou!

vitus
mavo
word jij onze nieuwe brugklasser?
Jouw middelbare school kiezen, spannend!
Je kiest voor de komende jaren. Heel belangrijk dus om daar echt goed
voor jezelf over na te denken. Er valt gelukkig heel wat te kiezen,
dus kies voor de school waar jíj je prettig voelt. Wil je graag een goede school waar je
alle kansen krijgt, snel de weg weet en iedereen elkaar kent?

Dan is de Vitusmavo echt een fijne mavo voor jou!
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leerlingen
vertellen

’’De Vitusmavo vind ik
een leuke school omdat je
er echt jezelf mag zijn’’

’’Een persoonlijke coach vind ik

echt fijn. De klassenleraar is ook aardig,
maar die is er voor de hele klas.
Bij de coach kan ik echt terecht met
persoonlijke vragen’’

’’Je kent de leraren
en de leraren kennen
jou ook echt’’

’’Ik heb bewust gekozen voor
de sfeer op de Vitusmavo en ben
begonnen in de sportklas.’’

’’Het leukste vak vind ik tekenen,

het moeilijkste vak wiskunde – maar daar
heb ik nu extra hulp bij gekregen.
Het gaat nú al beter!’’

’’De school is gezellig

en overzichtelijk, je weet
snel waar je zijn moet’’
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hoe word je
begeleid?
Op een aantal manieren. Niet alleen jijzelf
maar ook je klas. Niemand is hetzelfde, dat
weet jij ook. Tóch moet iedereen dezelfde
dingen leren. Wat fijn is van de Vitusmavo
is dat je de begeleiding krijgt die jíj nodig
hebt en dat kan voor iedereen iets anders
zijn.

een persoonlijke
coach, hoe fijn is
dat!
Niet alleen met sporten heb je een coach.
Ook op de Vitusmavo heb je die. Jouw
coach helpt je persoonlijk met de vragen
waar jij mee zit, moedigt je aan en zet je aan
het denken. Als het even wat minder gaat?
Jouw coach kent jou echt en je kan dus
altijd bij de coach terecht.

wat doet een
klassenleraar?
Je krijgt met jouw klas een eigen klassenleraar. Die is er dus voor de hele klas.
Bijvoorbeeld om zaken over school uit te
leggen of extra aandacht te besteden aan
hoe het met de klas tijdens de lessen gaat.
De klassenleraar zorgt er samen met de
klas voor dat de sfeer in de klas goed en
gezellig blijft. Fijn toch!

wat doet een leerjaarcoördinator?
Ieder leerjaar is weer anders en daarom is
er voor ieder leerjaar een coördinator die
ervoor zorgt dat alles goed verloopt.
De leerjaarcoördinator overlegt regelmatig
met de coaches en de klassenleraren.
Zo weet de leerjaarcoördinator precies wat
er allemaal speelt en wordt daar rekening
mee gehouden. Fijn, dus!

’’Ik moest wel

wennen aan alle nieuwe
vakken, maar met wat hulp
van de coach kwam het
allemaal goed’’
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kennismaken
Er zijn verschillende momenten en manieren
om alvast kennis te maken met de Vitusmavo.
Kijk maar eens op onze website:
www.vitusmavo.nl.
Ook vind je ons op Instagram (@vitusmavo)
Daar vind je ook filmpjes van en over de
leerlingen én over de school natuurlijk.

lesjesmiddagen
Op een lesjesmiddag leer je de school vast
een beetje kennen. Je ervaart dan even hoe
het is om een brugklasser op de Vitusmavo
te worden. Kijk voor de meest actuele data
op onze website.

introductieweek
Op de Vitusmavo kun je aan het begin van
het schooljaar rustig wennen. Je kent je
klasgenoten al een beetje, want die
Zo fijn dat we met de
heb je voor de zomervakantie al
klas eerst elkaar beter konden
een keer ontmoet. We beginnen
leren kennen tijdens de eerste week.
ook echt niet direct met gewone
Ik had er meteen een nieuwe
lessen, maar je leert eerst elkaar en
vriend bij.’’
de weg in het gebouw nog beter
kennen en je doet allerlei leuke activiteiten
tijdens de introductieweek. Wat een fijn
begin!

’’

vakken
Op de basisschool ben je gewend aan de
vakken als rekenen, taal, wereldoriëntatie en
Engels. Nu krijg je elk lesuur een ander vak,
in verschillende lokalen met vaak een andere docent. Je krijgt er hele andere vakken
bij, bijvoorbeeld Frans, biologie, tekenen,
geschiedenis, projecten en vitusuren.
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hoe werkt het op de Vitusmavo?
lestijden
Op een schooldag heb je maximaal 8 lesuren en een lesuur duurt
45 minuten. We beginnen om 8.45 uur en om 12.00 is de grote
pauze van 30 minuten. Je neemt zelf brood en drinken mee naar
school, of je koopt bij de kantine een heerlijk broodje. We zijn
een Gezonde School en je kunt bij ons elke dag gratis vers fruit
pakken. De pauzes breng je door in de aula of lekker buiten op
het schoolplein. Je bent nooit later uit dan om 15.45 uur, meestal
eerder!

werken met een laptop
Op de Vitusmavo gebruikt elke leerling een eigen laptop!
De laptop kan voor een klein bedrag per maand worden gehuurd,
maar kopen kan ook. In de lessen gebruiken we vaak de laptop
voor websites met video’s en verschillende opdrachten. En je
maakt presentaties, verslagen, en misschien wel een film of vlog.
Je werkt met een Microsoft 365-account van school en leert snel
hoe je daar het beste gebruik van kunt maken. Over het gebruik
van je mobiel op school zijn duidelijke afspraken, maar ook die
wordt soms in de les gebruikt!

huiswerk op school?
dat kan!
Vaak krijg je al tijdens de les de gelegenheid om een gedeelte
van je huiswerk te maken. Dat is handig, want als je iets nog niet
helemaal begrijpt, kan de docent je hier gelijk bij helpen.
Je kunt er ook voor kiezen (bijna) al je huiswerk op school te
maken. Dat kan in de studie-uren. Daarin kun je vaak al flink wat
huiswerk afkrijgen, zodat je na schooltijd tijd hebt voor andere
dingen. Als je moet leren voor een toets, is het vaak wel handiger
om dat thuis te doen. Dat leert toch vaak wat rustiger.
Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van een studie-uur extra
begeleiding te krijgen voor een vak waar je wat meer moeite mee
hebt. Dat noemen we vakgerichte begeleiding.

vitusuren
Je kunt ook kiezen voor iets extra’s: dat noemen we de Vitusuren.
In de Vitusuren kun je bijvoorbeeld kiezen voor Spaans, mindfulness, toneel, robotica of extra kunst. Elke periode kun je opnieuw
kiezen wat je gaat doen: studie-uren, vakgerichte begeleiding of
Vitusuren, of een mix daarvan. Je overlegt dit met je persoonlijke
coach en vast ook met je ouders. Samen bekijken jullie wat de
beste invulling voor jou is. De keuze is aan jou!
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Zo kan je dag eruit zien:
1e uur

08.45 - 09.30

project

2e uur

09.30 - 10.15

project

pauze

10.15 - 10.30

3e uur

10.30 - 11.15

engels

4e uur

11.15 - 12.00

biologie

pauze

12.00 - 12.30

5e uur

12.30 - 13.15

wiskunde

6e uur

13.15 - 14.00

tekenen

pauze

14.00 - 14.15

7e uur

14.15 - 15.00

vitusuur

8e uur

15.00 - 15.45

vrij

ben jij gek op
sport?
Dan is de sportklas misschien echt iets voor jou.
Per week krijg je dan twee uur extra sport.
Je gaat daarin ook kennismaken met een aantal
sporten die je misschien nog niet kent. Denk aan
judo, mountainbiken of atletiek. Daarbij krijg je
soms ook clinics van topsporters.
In de sportklas leer je ook andere vaardigheden
waar je later veel aan hebt: leidinggeven, organiseren, samenwerken, communiceren en nog
veel meer!

vitusmavo:
sportieve school
Ook als je niet in de sportklas zit is er genoeg te
doen op sportief gebied!
Er is onze eigen grote gymzaal waar je kennismaakt met diverse sporten, van balspelen tot
turnen. Maar het lekkerst is natuurlijk buiten
sporten. Tot de herfstvakantie en na de meivakantie sporten we lekker buiten op de
sportvelden van BFC die bij ons om de hoek
liggen.
Uiteraard hebben we ook sportdagen met
school en zijn er Vitusuren die met sport te
maken hebben.

“De sportklas is
echt vet. We hadden laatst
een clinic leren skiën op de
borstelbaan in Huizen.
Welke school doet
dat nou?”
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check je vragen
’’ kom ik wel bij een
vriend(in) in de klas? ’’
Je mag een vriend of vriendin opgeven
met wie je graag in de klas wilt komen.
Wij proberen daar dan rekening
mee te houden.

’’ krijg ik hulp als ik
een vak niet begrijp? ’’
Je kunt bij elke docent hulp vragen als je
iets niet begrijpt. Daarnaast kun je vakgerichte
begeleiding krijgen waar je kan werken
aan vakken waar je moeite mee hebt.
Ook kan je altijd terecht bij je
persoonlijke coach.

’’ hoe kom je in de sportklas? ’’
Bij je inschrijving kan je dit aangeven en stuur je een
motivatie mee. Je ontvangt een uitnodiging voor de
warmloopmiddag in juni. Daarna volgt - als je voldoende
gemotiveerd bent - een bevestiging van deelname aan
de sportklas.

’’ wordt er veel gepest op school? ’’
Nee! En daar zijn we ook trots op!
We vinden het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat je in
een veilige omgeving kan leren. In de eerste klas volg je
met z’n allen een anti-pestproject. En met succes: de leerlingen
geven aan dat er een supergoede sfeer is, ze helpen elkaar
en zeggen zelf dat er niet of nauwelijks gepest wordt.

’’ word ik
geholpen met
mijn dyslexie? ’’
Voor alle kinderen met dyslexie
of dyscalculie hebben we
speciale hulp bij de lessen
en bij de toetsen. Je vindt deze
informatie op onze website.
Ook is er een speciale contactpersoon waar je met al je
vragen over dyslexie
terecht kan.
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van
mavo
naar
de havo:
de collegeroute
Op de Vitusmavo hebben we
een tweejarige brugperiode en
je begint altijd in een mavo-/havo
brugklas. Als je laat zien de mavo-stof
voldoende te beheersen en jij daar zelf
ook aan toe bent, kun je overstappen
naar de havo. We noemen dat de Collegeroute. Overstappen kan op twee
momenten: na het tweede leerjaar of
na het behalen van je mavo-diploma.
Zo stap je pas over wanneer jij daar
klaar voor bent. Dat is niet voor iedereen op hetzelfde moment.

naar het
Willem
of het
Vitus?
De Vitusmavo heeft de Collegeroute
samen met het Willem de Zwijger
College en het Vituscollege bedacht
en opgezet. Daardoor is de overstap
naar één van deze colleges goed
geregeld. Als je eraan toe bent om naar
de havo te gaan, heb je beide scholen
al een paar keer van binnen gezien en
er lessen gevolgd. Zo weet je precies
welke havo het beste bij jou past.

ouder
“Tijn wilde na de tweede klas
doorstromen naar de havo op het
Vituscollege. Na overleg met de coach
kwamen we samen tot de conclusie dat
hij er nu nog niet aan toe was. Hij wil
nu na zijn eindexamen de
overstap gaan maken”
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voordelen van de Vitusmavo
Op de Vitusmavo stimuleren we je om jouw talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. Zo bereid jij je voor op een mooie toekomst en ga je
zelfverzekerd verder bij één van de twee havo-scholen in de buurt
of bij een mbo-opleiding. We hebben heel veel aandacht voor jóu.
Daarom is de Vitusmavo zo’n fijne mavo!

Je zit goed
op de
Vitusmavo:

iedereen kent en helpt elkaar
je maakt er snel vrienden

er is ruimte voor ieders talent

√

√

√

iedereen mag er zichzelf zijn
het is een gezonde school met gratis fruit

√

een hele fijne sfeer; je voelt je snel thuis
je hebt er een persoonlijke coach

√

√

en een tweejarige brugperiode
en veel keuzemogelijkheden

√

en lessen in vakken én projecten

√

en hele aardige docenten
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√

en de sportklas

√

√

√

wil je alvast wat zien
van de Vitusmavo?
een sneak preview
Kijk op de website https://openhuis.vitusmavo.nl/
of scan de QR-code en je kan zien wat
leerlingen zelf zeggen over de Vitusmavo.
Hoor je het ook eens van een ander.
Ze laten je ook het gebouw zien.
Ook kan je zien wat voor docenten er zijn
en zelfs wat ouders van de Vitusmavo vinden.

wat wil je
nog vragen?
Natuurlijk heb je nog meer vragen.
Kijk daarom ook op Vitusmavo.nl
Daar vind je nog veel meer informatie
en kan je je vragen ook stellen.

check dit!
Voor de meest actuele data van de (digitale)
Open dag, de informatieavond en lesjesmiddag,
check onze site.

Vitusmavo • 035 - 694 24 35
Cort v/d Lindenlaan 5 • 1412 BW Naarden
Postbus 224 • 1400 AE Bussum
info@vitusmavo.nl • www.vitusmavo.nl
Vitusmavo
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@vitusmavo

