De Vitusmavo verhuist!
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Beste ouders/verzorgers,
We gaan verhuizen!
U heeft het al gehoord:
volgend schooljaar starten we
met de Vitusmavo in Bussum, op
de Nieuwe ’s Gravelandseweg.
Op dit moment zijn we druk bezig
daar een prachtige, eigen en herkenbare plek voor de Vitusmavo
te creëren. Onze leerlingen krijgen
op de nieuwe locatie een eigen
vleugel op de eerste verdieping.
Zo behouden we de kleinschaligheid
en veiligheid waarom de Vitusmavo
bekend staat. Een groot deel van
de docenten en het onderwijsondersteunend personeel verhuist
natuurlijk mee. Uw zoon of dochter
kan blijven vertrouwen op de
bekende gezichten. De buitenlessen
van LO vinden ook in het nieuwe
schooljaar plaats op het bekende
terrein van BFC. En de kantine?
Marjolein verhuist mee en gaat
daar de kantine runnen met
het bekende aanbod (en prijzen).

We gaan
verhuizen!

Ons vertrouwde, aantrekkelijke onderwijs
Ons onderwijsconcept Mavo ToDo blijft natuurlijk
ook op de nieuwe locatie gehandhaafd. De Vitusuren,
de ToDo-week, de driehoeksgesprekken… uw kind gaat
volgend schooljaar gewoon voort op de ingeslagen weg.
Het rooster blijft een 45-minutenrooster.
Dat is niet alleen fijn en vertrouwd, het heeft nog een
ander voordeel: doordat ons rooster afwijkt van dat van
de havo/vwo-leerlingen die op die locatie les krijgen,
hebben onze Vitusmavo leerlingen tijdens twee van
de drie pauzes het rijk alleen in de aula en op het plein.

Op 23 juni mogen
onze leerlingen volop
rondkijken en vragen stellen
Kennismaken doen we samen
Natuurlijk gaan we nog voor de zomervakantie met
de leerlingen de nieuwe locatie bekijken. Hoe ziet die
fraaie Vitusmavo-vleugel eruit, waar zijn de kluisjes en
waar parkeren leerlingen voortaan hun fiets?
Op 23 juni, als de huidige leerlingen van de Nieuwe
’s Gravelandseweg naar huis zijn, worden onze leerlingen
op de nieuwe locatie ontvangen door bekende, vertrouwde Vitusmavodocenten en mogen ze volop rondkijken en
vragen stellen. Als de leerlingen hun nieuwe onderkomen
hebben gezien, volgt een inloopmoment voor ouders
op dinsdag 5 juli om 19.00 uur.
Na de ToDo-week, op 6 juli, zal er een activiteitenprogramma plaatsvinden op een externe locatie, waarbij
leerlingen van de Vitusmavo en het Willem de Zwijger
College elkaar per leerjaar leren kennen door middel
van sport- en spelactiviteiten.

Dag oude locatie!
Voordat de verhuizing een feit is, maken we in alle rust
het huidige schooljaar af in Naarden. Onze leerlingen
volgen gewoon hun gebruikelijke programma, daarbij
begeleid door hun vertrouwde docenten en coaches.
Op laatste schooldag van het schooljaar, 14 juli, sluiten
we af met een dag vol festiviteiten. Aan het einde daarvan
zwaaien we de leerlingen uit. Boeken inleveren doen
de leerlingen op de nieuwe locatie, zodat die boeken
daar alvast klaarliggen voor de kinderen die ze volgend
schooljaar gaan gebruiken. Praktisch, én weer een mooi
moment om onze nieuwe locatie te leren kennen.

De eerste week van het nieuwe schooljaar wordt
afgetrapt met het eigen Vitusmavoprogramma.
In die week is ook ruimte voor een gezamenlijke
onderdeel met alle leerlingen van de nieuwe locatie.

Zelf ook rondkijken?
Geef u op voor
de ouder-inloopavond!

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met:
Voor leerjaar 1
Voor leerjaar 2
Voor leerjaar 3
Voor leerjaar 4

Nick Spaan n.spaan@vitusmavo.nl
Aisha Brunings a.brunings@vitusmavo.nl
Marjolein Lokker m.lokker@vitusmavo.nl
Gerrie van Rijn g.vanrijn@vitusmavo.nl

Of met Nicole Lagendijk, directeur Vitusmavo
n.lagendijk@vitusmavo.nl
U kunt zich opgeven voor de ouder-inloopavond via
https://forms.office.com/r/ssvc3tjiXY
Of scan de QR-code

Vitusmavo
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum

Postbus 224
1400 AE Bussum

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

