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Nieuwsbrief Vitusmavo april 2022

Beste ouders/verzorgers,
Met de ToDo-week van periode 3 achter de rug, zijn
we al op driekwart van het schooljaar. Het verbaast
ons zelf ook hoe snel zo’n jaar iedere keer weer gaat.
De dagen worden gelukkig weer langer en hoewel
het deze week wel herfst lijkt, hebben we ook al
even van een paar lentedagen kunnen genieten.
Binnenkort is het Pasen en daarna stevenen we
af op de meivakantie, die op 25 april begint.
Intussen zitten we op school natuurlijk niet stil.
We kijken terug op een mooie, leerzame periode,
waarin onze examenkandidaten zich hebben
voorbereid op hun examens en onze tweedeklassers druk waren met het kiezen van hun profiel.

Klas 1 en 2 hielden
een sponsorloop
voor Oekraïne

Graag blikken we in deze nieuwsbrief terug op de
ToDo-week. Jordi (klas 1), Bailey (klas 2), Benck (klas 3)
en Sanne (klas 4) vertellen over wat ze hierin meemaakten. Klas 1 en 2 hielden een sponsorloop voor
Oekraïne. Verder lichten we een paar leuke projecten
uit periode 3 toe en kijken we alvast vooruit naar wat
er in de komende periode op het programma staat.

Veel leesplezier!
Nicole Lagendijk,
directeur Vitusmavo

ToDo-week periode 3
Excursie Artis en Micropia
klas 1

Kamp Ardennen leerjaar 3
Het jaarlijkse Ardennenkamp van leerjaar 3 had vanwege
Corona twee jaar stilgelegen, maar in de afgelopen
ToDo-week kon het – tot groot plezier van de derdeklassers, die dit jaar pas voor het eerst coronavrij les
hebben op het VO – weer doorgaan. Behalve dat het
een door leerlingen gewaardeerde trip is, heeft het ook
leerzame kanten: samen ervaringen opdoen, elkaar
beter leren kennen, samen grenzen verkennen én samen
proberen de begeleiders te slim af te zijn. In drie groepen
werden allerlei activiteiten gedaan. In de drie huizen
waarin werd geslapen was het ’s avonds traditiegetrouw
tot laat onrustig. De laatste dag werd een bezoek aan
Den Bosch gebracht.

Klas 1 startte de ToDo-week met een
biologie/aardrijkskunde-excursie naar
Artis en Micropia. In Artis moesten de
leerlingen (voor biologie) foto’s maken
van dieren. Ook maakten ze (voor
aardrijkskunde) foto’s van landschappen. Die foto’s werden op een soort
bingokaart gezet. Was de kaart vol,
dan kon er een prijsje worden
gewonnen. Bij Micropia werd
ingezoomd op micro-organismen.
“Heel interessant,” vond Jordi uit
klas 1. “De lessen biologie gingen in
de afgelopen periode over dieren en
de natuur en deze excursie sloot daar
goed op aan, ook omdat we daarmee
dichter bij de natuur kwamen te staan.
En het is natuurlijk heel leuk om naar
de dierentuin te gaan!”

Benck uit klas 3 was mee op kamp. Hij vertelt: “Mijn groep
ging eerst abseilen, dat was eerst een beetje eng maar
wel heel vet om te doen. ’s Avonds was er een programma met spelletjes. De tweede dag gingen we eerst
mountainbiken en na de lunch gingen we pijl en boog
schieten en tokkelen. Er was een vrije val, waarbij we
moesten proberen een trapeze te pakken.
Natuurlijk waren we wel gezekerd. In de avond was er
een knock out quiz, waarin de drie groepen het tegen
elkaar opnamen. De volgende dag brachten we een
bezoek aan Den Bosch en daarna gingen we weer naar
school terug. Het was een hartstikke leuk kamp!”

De ToDo-week zat weer vol leuke en leerzame excursies

Sportactiviteiten alle leerjaren
Voor de ToDo-week stonden weer volop sportieve
activiteiten gepland voor alle leerjaren. De sneeuw
gooide donderdag roet in het eten, waardoor enkele
buitenactiviteiten werden afgelast.
Klas 4 kreeg de keuze tussen streetdance, mountainbiken,
voetbal, fitness en boksen, zodat iedere leerling iets naar
eigen smaak kon gaan doen. Door de sneeuw vielen
mountainbiken en voetbal helaas af voor deze groep.
De bikkels van de tweede sportklas gingen wel
mountainbiken.
Op dinsdag in de ToDo-week werd door de eerste
en tweede klassen een sponsorloop voor Oekraïne
gehouden. Die werd voorafgegaan door een les over
vluchtelingen, rond het thema ‘vrijheid’. Er werd
gediscussieerd over de vraag hoe je in een land merkt
dat er minder vrijheid is. Dat begint niet met het gooien
van bommen, maar vaak geleidelijk, met bijvoorbeeld
inperking van de rechterlijke macht en de persvrijheid.
De leerlingen konden voor de sponsorloop kiezen
tussen 5 kilometer hardlopen of drie kwartier wandelen
en lieten zich daarvoor sponsoren door familie en
kennissen. De tussenstand van sponsorgelden na
de ToDo-week was een prachtige 1.679 euro.
Dit geld gaat naar giro 555.

Klas 4 had de keuze tussen
verschillende sporten

Klas 2 dompelde
zich onder in
het Joodse leven
in de Tweede
Wereldoorlog

Fietstocht en bezoek synagoge klas MH2

Levende tijdlijn klas 1

Klas MH2 zou in de ToDo-week een fietstocht door Bussum maken met
als thema de Tweede Wereldoorlog, met aansluitend een bezoek aan
de Bussumse synagoge. Door de sneeuw werd de fietstocht ingekort,
maar de middag werd er zeker niet minder interessant door.

De vakken geschiedenis, Frans en
Duits werkten samen in het project
‘Levende tijdlijn’. De leerlingen
verdiepten zich in groepjes in twee
beroemde Duitse of Franse personen
uit de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Luther, prinses Sissi, Einstein
en Jeanne d’Arc. Ze kregen deze
personen willekeurig toebedeeld
door middel van een draai aan een
rad van fortuin. De eerste twee lessen
verdiepten ze zich in ‘hun’ personen,
waarna ze in de ToDo-week een
presentatie gaven voor hun klasgenoten. Daarna maakten ze enorme
filmposters met jaartallen in de
kleuren van de Franse of Duitse vlag
en op de Duitse posters een begrip
dat bij de personen paste. De posters
werden op chronologische volgorde
in de gymzaal neergelegd. Toen alles
lag, vloog er een drone overheen om
de tijdlijn letterlijk in beeld te brengen. De leerlingen hebben in het
eerste leerjaar les in geschiedenis en
Frans. Door dit project kregen ze ook
alvast een inkijkje in het vak Duits.

Vooraf hadden de leerlingen in de klas een filmpje gekeken over
de 97-jarige joodse vrouw Selma, die de gruwelen van WO II als jongvolwassene had meegemaakt en in het verzet was gegaan. Daarna kreeg
de klas kort nog iets te zien over het ontstaan van de NSB. De kennis die ze
daarbij opdeden zou worden toegepast in de daarop volgende fietstocht,
die onder andere langs het ‘bruine huis’ zou gaan, een kringhuis van
de NSB dat wit is, maar bruin genoemd werd vanwege de bruingekleurde
uniformen van de Nazi’s. Vanwege het weer ging de tocht echter direct
naar de synagoge, waar de klas werd ontvangen door cultureel medewerkster Annet Betsalel, die de leerlingen vertelde over het jodendom,
de tradities en de rituelen. Daarna mochten de leerlingen zelf in groepjes
aan de slag. Ze maakten voedselbonnen, een radio-uitzending en krantenberichtjes alsof ze in WO II leefden. Bailey uit klas 2 zat in het groepje dat
op een ouderwetse typemachine een krantenbericht maakte. “Wel even
anders dan typen op een iPad,” zegt ze lachend. “Je moest veel harder
drukken. Hoe hielden ze dat vroeger vol? Maar we hebben veel geleerd
over het verzet in de oorlog én over rituelen die de Joden nu nog steeds
in ere houden.”
Aan het einde van de middag ontvingen alle leerlingen mevrouw Betsalels
boek ‘De wereld van Max’, over een jongetje in de oorlog. Een geslaagde
middag, voor de leerlingen én de begeleiders.

Jordi uit klas 1 kreeg samen met een
vriend het onderwerp ‘Adolf Hitler’.
“Geen heel gezellig onderwerp,”
vond Jordi, “maar wel interessant.
Ik ben al heel lang geïnteresseerd in
de oorlog, dus ik heb niet heel veel
nieuws ontdekt over Hitler, maar we
moesten het ook presenteren, dus
andere leerlingen hebben er hoop ik
wel van geleerd. De meest boeiende
presentatie van andere leerlingen
vond ik die over Einstein, daar heb ik
dingen gehoord die ik nog niet wist.”

Wat gebeurt er allemaal op de Vitusmavo?
Verhuizing naar het Willem de Zwijger College
In oktober vertelden we u en uw kind(eren) dat er definitief een
verhuizing gaat plaatsvinden naar het gebouw aan de Nieuwe
’s-Gravelandseweg 38 in Bussum. Sinds dat bericht in oktober
zijn we heel druk geweest met het praten met ouders, leerlingen en docenten, het brainstormen over de beste manier om
de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen en de voorbereiding van de inrichting van ons onderwijs in het andere
gebouw. Alles begint nu vorm te krijgen. We denken, samen
met het Willem de Zwijger College, over elke stap heel
zorgvuldig na. Niet alleen over de verhuizing, maar ook over
de integratie van de beide leerlinggroepen én over hoe we
onze leerlingen nog voor de zomer kunnen laten kennismaken
met het gebouw waarin ze na de zomervakantie les zullen
krijgen. Binnenkort zullen we u en uw kind(eren) verder op
de hoogte stellen van de plannen.

Leerlingbegeleiding

Azime, onze Turkse stagiar

Sinds ruim een maand werkt de
Vitusmavo samen met ’t Boompje,
een huiswerkinstituut met een
speciale benadering. Leerlingen
die niet goed tot hun recht komen
en/of dreigen af te stromen uit
voornamelijk de tweede en derde
klas, zijn door hun coaches opgegeven. Zij doen allereerst via
’t Boompje een Meer Inzicht in
Leer Strategieën (MILS) toets.
Elke deelnemende
leerling krijgt
inzicht in hoe
hij of zij in
elkaar zit:
ben je een
doener of leer
je goed door
te lezen of
luisteren, hoe
is je energie, heb je veel beweging
nodig, werk je liever alleen of samen?
Door die inzichten kunnen ze
optimaal gebruik leren maken van
hun sterke kanten. Ook de ouders
worden hierbij betrokken, want als
uit de toets blijkt dat een kind zich
maar een half uurtje goed kan
concentreren, heeft het geen zin als
de ouders het proberen te dwingen
veel langer stil te zitten om huiswerk
te maken. Op basis van hun MILSprofiel krijgen de leerlingen een
lessenserie waarbij ze leren hoe ze
moeten plannen en hoe ze kunnen

Nederland heeft de komende jaren een tekort aan goede docenten.
Tegelijk zijn er prima buitenlandse docenten vanuit hun eigen land gevlucht
naar Nederland. Die docenten zijn wel bevoegd, maar vaak niet goed op
de hoogte van het Nederlandse onderwijssysteem én hun Nederlands is
meestal nog niet goed genoeg. Via ‘Docentvluchteling voor de klas’, een
project van de Hogeschool Utrecht en Leraar in het Gooi, worden deze
docenten klaargestoomd voor een baan in het Nederlandse onderwijs.
Dit gebeurt onder andere door middel van stages. Op de Vitusmavo
verwelkomen wij voor twee keer zes weken een Turkse wiskundeleraar.
Deze week start Azime. Zij zal op onze school kennis opdoen van de
Nederlandse vakdidactiek en pedagogiek. Dat het er op Turkse scholen
heel anders aan toegaat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een wiskunde
examen daar bestaat uit het maken van 200 sommen in 200 minuten!
Azime kijkt mee in de klas hoe we het hier doen en kan eventueel kleine
groepjes leerlingen helpen. We wensen haar van harte welkom en veel succes!

leren voor toetsen. Zo doen wij
onze uiterste best deze leerlingen
binnenboord te houden en ze
verder te helpen.

ingeschakeld. Het blijkt dat leerlingen
dit erg waarderen: de jongerenwerker
wordt vaak spontaan aangesproken
of opgezocht.

Drie keer in de week is er sinds
enkele weken ook een jongerenwerker van jongerenorganisatie
Ocura bij ons op school. Hij loopt
in de pauzes rond en is een aanspreekpunt voor leerlingen en
docenten. Na de coronaperiode is er
in sommige lessen een heel andere
dynamiek ontstaan, soms positief,
maar soms ook negatief. Om dit te
doorbreken en leerlingen de kans
te geven ook eens met iemand te
praten die niet een docent, coach
of afdelingsleider is, werd Ocura

Ocura begeleidt een aantal leerlingen op school ook intensiever:
voornamelijk schoolgericht, maar als
er andere redenen zijn waarom het
op school niet lekker loopt, krijgen
die natuurlijk ook de aandacht.
Ocura heeft veel ervaring met
jongerenwerk, maar heeft ook korte
lijntjes met de gemeente als het
gaat om Jeugdwerk. Ocura biedt
zo een waardevolle aanvulling op
de instantie voor passend onderwijs
waarmee de Vitusmavo samenwerkt.

Terugblik periode 3

Project muziekworkshops
klas 2
Klas 2 volgde in periode 3 vier weken
lang op dinsdagochtend muziekworkshops. Iedere week was er een
ander programma. Ze maakten een
eigen track met het online programma Ableton en deden een rapworkshop, waarbij ze eerst tips
kregen en vervolgens zelf lyrics
schreven op een bestaande beat.
Eén groep volgde een ukelele
workshop en een andere groep
deed een jamsessie onder de
noemer ‘Maak van je klas een band’.
Dit laatste was zo’n succes dat
andere leerlingen in de school, die
toetsen aan het maken waren, last
hadden van het geluid. De jamsessie
kwam daardoor helaas voortijdig
tot een einde.
Onze tweedeklassers maakten
met deze heel diverse activiteiten
kennis met verschillende aspecten
van muziek.

Techniekdag klas 2
Woensdag 9 maart 2022 namen onze tweedeklasleerlingen net als ruim 900 andere vmbo-leerlingen uit
de Gooi en Vechtstreek deel aan de Techniekdagen.
Zij gingen door middel van allerlei workshops actief
aan de slag met techniek en technologie.
Tijdens een programma van 1,5 uur maakten zij kennis
met verschillende mogelijkheden van werken in de
techniek. Ze konden kiezen uit meer dan tien verschillende
activiteiten, zoals een workshop over de constructie van
een brug, ICT, 3D Printing, productietechnologie in de
metaal, laboratoriumtechniek, technische hulpmiddelen
in de zorg, de techniek achter medicijnen en het programmeren van robots. Ook konden leerlingen aan de slag met
podiumtechniek, was er een escaperoom met opdrachten
uit de installatie- en bouwtechniek en maakten ze zelf
een graphics interchange format (gif). Alle leerlingen zijn
heel enthousiast bezig geweest met de workshops en
hebben van de dag genoten.

Klas 2 volgde in periode 2
muziekworkshops én deed
mee aan de Techniekdag

Wereldmarkt klas 2
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen
over het project Wereldmarkt, een
samenwerking tussen de vakken
aardrijkskunde en geschiedenis,
aangevuld met een vleugje economie. Het hoofdthema van de
markt was Globalisatie. In de
afgelopen ToDo-week presenteerden onze tweedeklassers in een
eigen kraampje de uitkomsten van
de onderzoekjes die zij deden naar
het land dat zij kregen toebedeeld
aan de rest van de school.
Het was een enorm succes!

Allerlei landen kwamen aan
bod tijdens de wereldmarkt.
Er waren volop lekkere hapjes!

Profielkeuze klas 2
De tweedeklasleerlingen hebben zich de afgelopen maanden druk beziggehouden met hun profielkeuze. Ze kiezen binnen een van de drie profielen
hun vakkenpakket voor klas 3: Technology & Science, Marketing & Business
en Health & Hospitality. Tijdens het driehoeksgesprek werd hun keuze
met coach en ouders/verzorgers nog eens goed besproken.

Profielkeuzeschema
schooljaar
2022 - 2023
ProfielkeuzeschemaVitusmavo
Vitusmavo --schooljaar
2022-2023
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Vrije deel
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Gemeenschappelijk
deel

- LOB, LO1 en CKV1 dienen met een voldoende afgesloten te worden.

Kies een keuzevak
Houd rekening met de
profielen op de havo.

Vooruitblik periode 4
Start examens
Voor onze vierdeklassers is een
spannende tijd aangebroken: het
Centraal Schriftelijk Examen komt
eraan! De leerlingen werken hier
natuurlijk al het hele jaar – of eigenlijk
hun hele schoolcarrière – al naartoe,
maar dat maakt het niet minder
enerverend.

Een onderdeel van het centrale
examen dat al is gestart, is het
Centraal Praktisch Examen (CPE)
tekenen. Het thema van dit jaar is
Natuur. De leerlingen moeten zich
eerst oriënteren, vervolgens doen zij
beeldend onderzoek, daarna voeren
zij het werk uit en tot slot presenteren
ze zowel het werk als het proces,
waarbij zij daarop zelf moeten reflecteren. Het proces is dus een heel
belangrijk onderdeel. De leerlingen
worden al twee jaar getraind in het
in de gaten houden van de tijd en te
bepalen wat zij in die tijd willen doen,
zodat zij niet in tijdnood komen.
Op dit moment zitten de leerlingen
volop in het onderzoek: wat gaan ze
vertellen over de natuur in hun werk?
Ook examenleerling Sanne bereidt
zich voor op het CPE tekenen. “Kunst
is moeilijk te beoordelen,” zegt ze,
“want wat de één mooi vindt, vindt de
ander lelijk. Bij het examen gaat het
om het proces en dat moet in het
werk goed terug te zien zijn. Als je dat

tijdens het examen goed doet,
moet je zeker een voldoende
kunnen krijgen.”
In de ToDo-week brachten de
leerlingen ter inspiratie een bezoek
aan het Centraal Museum Utrecht, in
het bijzonder aan de tentoonstelling
‘De botanische revolutie’. Deze
tentoonstelling sluit heel goed aan
op het thema. De leerlingen konden
er zien hoe kunstenaars de natuur
hebben verbeeld, van klassiek tot
modern en met verschillende

materialen en technieken. Een goede
inspiratie voor hun eigen werk! Naast
het maken van een eigen werk,
moeten de leerlingen tijdens het
Centraal Schriftelijk Examen ook
een theorie-examen doen, waarin zij
kunstwerken moeten beschouwen
van gevestigde kunstenaars, ook
binnen het thema Natuur.

Klas 4 bereidt zich voor op het centraal examen
Studeren tijdens de examenperiode
Voor leerlingen die thuis niet goed tot studeren komen,
heeft bibliotheek Gooi en Meer ‘StudyShare’ in het leven
geroepen. StudyShare is de ultieme manier om het hoofd
bij het studeren te houden. Afleiding krijgt geen kans.
Leerlingen studeren met anderen in een lokaal op de
eerste verdieping van de bibliotheek in Bussum. Voorin
zit een vrijwilliger of een medewerker van de bibliotheek,
die toezicht houdt. Leerlingen kunnen zelfs hun mobieltje
in bewaring geven. Meedoen aan StudyShare is gratis,
aanmelden, oftewel het reserveren van een plekje, is
wel nodig. Meer informatie: www.bibliotheekgooienmeer.
nl/leren/studyshare-2019

Klas 1 helpt een echte
singer/songwriter
met het maken van
een nummer

Project muziek leerjaar 1

Kamp leerjaar 1+2
De leerjaren 1 en 2 gaan, voor het
eerst na de coronapandemie, op
kamp! Eindelijk kan het weer. In de
vierde ToDo-week gaan we met onze
onderbouw naar het bos bij Leusden,
waar een speciale organisatie zorgt
voor onderdak en een activiteitenprogramma, waarvan boogschieten
en levend stratego onderdelen zijn.
De leerlingen koken zelf en gaan
ook barbecueën. We zijn druk
bezig met de organisatie en voorbereidingen. Zodra er meer bekend
is, krijgen leerlingen én ouders van
de leerjaren 1 en 2 daarover bericht.

Klas 1 en 2 kunnen eindelijk
weer op kamp! Het staat
gepland voor de volgende
ToDo-week.
Vitusmavo
Cort v/d Lindenlaan 5
1412 BW Naarden

Postbus 224
1400 AE Bussum

(035) 694 24 35
info@vitusmavo.nl
vitusmavo.nl

Onze eersteklassers zijn deze week begonnen met
het muziekproject Maak ‘t/Deel ‘t, onderdeel van
de Buma Music Academy. Singer/songwriter Joël
Domingos neemt de leerlingen mee in het proces van
het maken van een song. Hij vraagt hen bijvoorbeeld
teksten te schrijven aan de hand van een mindmap die
ze maken rond het onderwerp van het lied, waarna hij
die teksten verwerkt in zijn eigen ideeën. Een volgende
opdracht kan zijn om een beat toe te voegen aan het
nummer. Later in het project volgt een masterklas van
Joël. In juni staat een eindoptreden gepland in Hoofddorp,
waarbij ook andere scholen en ‘hun’ artiest aanwezig zijn.
Omdat die datum waarschijnlijk precies in onze toetsweek
valt, moet nog worden gekeken of onze eersteklassers
daarbij aanwezig kunnen zijn.

Gooi on Stage klas 2
Gooi on Stage, de Beroependag van
het Gooi voor tweedeklassers die op
31 maart in de grote kerk in Naarden
zou worden gehouden, is vanwege
de toen nog geldende coronamaatregelen verschoven naar 17 mei.
Leerlingen proberen daar een stageplek te regelen bij beroepsbeoefenaars van beroepen die hen aanspreken. Op 2 juni zal de eveneens
verschoven Doe Dag-dag plaatsvinden. Leerlingen lopen dan met
twee Beroepsbeoefenaren een
dagdeel mee.

