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Beste ouders/verzorgers,
We naderen het einde van het schooljaar en wat is
dit jaar weer snel gegaan!
Allereerst wil ik u graag op de hoogte stellen van onze
geweldige examenresultaten. Maar liefst 97,5% van
onze examenkandidaten is geslaagd. Een fantastische
uitslag, zeker gezien het feit dat deze leerlingen een
groot deel van hun tijd op de Vitusmavo met coronamaatregelen te maken hebben gehad. We hebben zelfs
een paar leerlingen die cum laude zijn geslaagd. Dat is
heel erg knap, maar we zijn net zo trots op de leerlingen
die vreselijk hard hebben moeten werken om met
krappe voldoendes hun diploma te halen. Op naar
een vervolgopleiding en een mooie toekomst!
Dit is de laatste nieuwsbrief die we vanuit Naarden
versturen. Volgend schooljaar starten we op onze
nieuwe locatie in Bussum. Eind juni zijn we met
onze eerste drie leerjaren gaan kijken op de Nieuwe
’s Gravelandseweg. De belangstelling van de leerlingen
was groot. Ze hebben de vleugel gezien die in de
zomervakantie voor hen zal worden opgeknapt, de
kluisjes, de fietsenstalling, het schoolplein en de
kantine. In de zomer krijgt de Vitusmavo-vleugel een
eigen identiteit met logo’s, maar ook met leerlingwerk
dat we meenemen vanuit Naarden. Over de verhuizing
en hoe we dat gaan aanpakken heeft u een filmpje
gezien en een digitale folder ontvangen. Zo’n 50 ouders
gingen in op de uitnodiging voor een rondleiding op
de nieuwe locatie. Ze werden rondgeleid door de
leerjaarcoördinatoren en mijzelf. We kregen goede
reacties op hoe we de Vitusmavo huisvesten.
Dank daarvoor, we doen ons best!

Rest mij nog u en uw kind(eren)
alvast een fijne vakantie toe te wensen.
Geniet van de zomer!
Nicole Lagendijk,
directeur Vitusmavo

We zijn supertrots op
onze examenkandidaten!

ToDo-week
periode 4

Onze derdeklassers
gingen op bezoek
bij verschillende
bedrijven.
Bedrijvenbezoeken
Vrijdag 1 juli hebben alle derdeklassers een bedrijf bezocht,
om zo een indruk te krijgen van verschillende beroepen
die er bestaan en wat ze inhouden. Zo maakte een groep
leerlingen bij een bouwbedrijf een ontwerp voor een
nieuwe bestemming van een oud klooster en bij een ander
bedrijf leerden ze hoe je met verschillend gereedschap
moet werken. Bij een organisatie voor Sport & Bewegen
moesten de leerlingen een activiteit voor een bepaalde
doelgroep improviseren en bij een installatiebedrijf
leerden ze van alles over duurzame energie. Bij een
woon- en werkgemeenschap van kunstenaars en wetenschappers kregen de leerlingen o.a. alle mooie kunstwerken van bewoners te zien en kwamen ze erachter
hoeveel verschillende beroepen er daar werkzaam zijn.
Tenslotte leerden de leerlingen die een bedrijfsbezoek
aan een autobedrijf brachten waarop je moet letten bij
het taxeren van een auto én mochten ze een nieuwe
auto configureren.
Na afloop gaven leerlingen aan dat hun interesse zeker
gewekt was door het bedrijvenbezoek, of dat ze nu wisten
dat zo’n beroep niets voor hen was.
En dat is ook een belangrijke ervaring!

Kamp leerjaar 1+2
In de ToDo-week gingen leerjaar 1 en
2 op kamp in Leusden. In een prachtig
bosgebied beleefden 116 leerlingen
drie geslaagde dagen. Er ontstonden
leuke nieuwe vriendschappen in een
gezellige sfeer. De leerlingen deden
activiteiten als een GPS-tocht, levend
stratego, bingo en een bonte avond
met een stoelendanstoernooi.
Ook was er genoeg tijd en ruimte in
het programma om lekker te chillen.

De barbecue ging helaas niet door
omdat de Leusdense organisatie was
vergeten de slager te bellen, maar de
pasta en shoarma die de kinderen te
eten kregen smaakten ook heel prima.
Bij een kamp hoort ook corvee en
dat werd door deze groep toppers
heel goed opgepakt. Slapen ging
wat minder… voor de leiding waren
het pittige nachten. Al met al kijken
we terug op een fantastisch kamp!

Sport
Zoals gebruikelijk in de ToDo-week
was er weer volop ruimte voor sport.
Zo hadden de leerjaren 1 t/m 3
softbaltoernooien, waarbij fanatiek
werd gestreden om de winst.
Voor de eerste- en tweedeklassers
stond er een ‘Activiteitenmiddag
van Gooise Meren beweegt’ aangekondigd en dat kon onze leerlingen
vanwege de wat saaie titel vooraf
maar matig enthousiasmeren.
Het bleek echter een topmiddag te
zijn, vol actieve, praktische sociaalmaatschappelijke workshops van
verschillende organisaties.
De leerlingen leerden bijvoorbeeld
over gezonde voeding en gingen
daarbij een smoothie maken door
een blender van stroom te voorzien
met een spinningfiets. Ook was de
organisatie STAD Gooi (Stichting
Talent and Dreams Gooi), die
jongeren aanmoedigt projecten te
bedenken en hen daarin ondersteunt,
aanwezig. De leerlingen werden door
STAD uitgedaagd hun ‘moves’ te
tonen in een silent disco. Verder
deden de leerlingen mee aan een
‘over de streep’ met het onderwerp
discriminatie. De workshops werden
afgewisseld met bootcampachtige
activiteiten. De leerlingen kwamen
vol enthousiaste verhalen terug
op school.

Expositie tekenen:
Portret van de buurt
Derdeklassers met het vak tekenen
in hun profiel, rondden onlangs hun
eerste schoolexamen van dat vak af.
De opdracht luidde: maak een portret
van de buurt. Vanuit school werden
vooraf buurbewoners door middel
van een flyer gevraagd of ze model
wilden zitten voor een portrettekenopdracht voor onze leerlingen.
Van de namen van de mensen die
daarop reageerden werden lootjes
gemaakt. Elke leerling trok een lootje
en werd zo aan een buurtbewoner
gekoppeld. De leerlingen moesten
bij deze persoon thuis een interview
afnemen en foto’s maken. Dat was
onderdeel van het proces dat we
‘beeldend onderzoek’ noemen.
Vervolgens kozen de leerlingen
kleuren en materialen en maakten
ze schetsen om te komen tot hun
portret. Dat hoefde niet letterlijk
alleen het gezicht van de buurtbewoner te zijn, er mocht een
silhouet bij of een collage, of wat
de leerling zelf maar bedacht.
De werken van 34 derdeklassers
werden tentoongesteld op donderdag 30 juni. Op de expositie werden
niet alleen de eindresultaten, maar

ook de procesborden tentoongesteld. De buurtbewoners die
model stonden, waren uitgenodigd
en kwamen bijna allemaal kijken.
Ze waren laaiend enthousiast.
Niet alleen vanwege het bijzonder
fraaie resultaat, maar ook omdat
we als school de buurt hadden
betrokken bij een opdracht.
Ook de ouders van de leerlingen
waren uitgenodigd voor de expositie.
Zij liepen glimmend van trots rond
– net als de tekendocenten!

Wat gebeurt er allemaal op de Vitusmavo?
Cambridge bij Engels

De kantine verhuist mee
De leerlingen vragen het al weken
aan onze vaste kantinemedewerker
Marjolein: “Je gaat toch wel mee
naar de nieuwe locatie?”
Natuurlijk! Wie anders moet onze
leerlingen van hun favoriete broodjes
mozzarella/pesto of warme grillworst
voorzien?

Dit jaar hebben we op de Vitusmavo
bij het vak Engels een pilot ‘Cambridge’ gedraaid. Met een Cambridge
examen kunnen de leerlingen een
speciaal Cambridge certificaat
behalen, waarmee ze kunnen aantonen dat ze het Engels op een zeker
niveau beheersen. Cambridge werd
tijdens het Vitus-uur aangeboden.
Een kleine en zeer gemotiveerde
groep nam eraan deel en de sectie
Engels is erg trots op hoe hun Engels
met sprongen vooruit is gegaan. Een
paar leerlingen gaan binnenkort
deelnemen aan het Cambridge
examen. De uitslagen worden begin
augustus verwacht. We hebben er
alle vertrouwen in!

Op de Nieuwe ’s Gravelandseweg
werkt nu een externe cateraar, maar
daarvan wordt afscheid genomen.
De kantine gaat dan draaien zoals
we het op de Vitusmavo gewend zijn:
zo voordelig mogelijk, zo gezond
mogelijk… en natuurlijk zo gezellig
mogelijk. Ook zo flexibel mogelijk:
is er bijvoorbeeld een keer een
Franse week, dan kan het aanbod
in de kantine daarop inspelen.
Het aantal leerlingen op de nieuwe
locatie is groter, daarom komt er
naast ons vaste gezicht een extra
medewerker bij. Gratis fruit blijft
ook op de nieuwe locatie verkrijgbaar. Zoals onze leerlingen dat
gewend zijn, krijgen ze het op
aanvraag aangereikt.

ONE the Musical
Een bus met 45 eersteklassers reisde
enkele weken geleden af naar
Aalsmeer, om ONE the musical te
zien. Dit uitje werd mogelijk gemaakt
door een lid van de ouderraad. ONE
speelt zich af in het oude Egypte, een
plaats en tijd waarmee de leerlingen
bij het vak geschiedenis al kennis
hebben gemaakt. ONE is in de basis
een verhaal over volmaakte liefde.
Mira is de dochter van koning
Cheops, die tevens naamgever is

van de wereldberoemde piramide.
Zij valt als een blok voor de charmes
van Amon, een arbeider die bouwt
aan deze piramide. De voorstelling
was interactief: de acteurs liepen door
de zaal en betrokken de leerlingen bij
de voorstelling. Het was een geslaagde avond, niet alleen door de mooie
voorstelling, maar ook door de pizza
die vooraf op school werd gegeten.
Om 23.30 uur was iedereen moe maar
voldaan weer op school terug.

Wiskundestagiaires
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al over onze
buitenlandse stagiaires Azime en Turgay.
Wiskundedocente Azime kwam bij onze school via
‘Docentvluchteling voor de klas’, een project van de
Hogeschool Utrecht en Leraar in het Gooi, dat buitenlandse docenten klaarstoomt voor een baan in het
Nederlandse onderwijs. Dit gebeurt onder andere door
middel van stages. Azime kijkt tevreden terug op haar tijd
op het Vitus. Ze heeft voornamelijk meegekeken in de klas,
niet alleen bij wiskunde maar ook bij bijvoorbeeld Vitusuren en LO. Ze volgde daarbij steeds dezelfde klassen,
zodat ze zich een beeld kon vormen van een schooldag
van een leerling op de Vitusmavo. Door de taalbarrière
was zelf voor de klas staan nog een stapje te ver, maar
Azime heeft wel leerlingen individueel kunnen helpen
met opdrachten. Ze vond haar stage spannend, maar
heel leuk en de leerlingen hebben haar bijzonder warm
ontvangen. Volgend jaar gaat ze een nieuwe stage lopen
op een school in de buurt van haar woonplaats.

Gooi on stage:
Beroepenfeest en Doe Dag
Op 17 mei bezochten onze tweedeklasleerlingen,
net als ruim 800 andere tweede- en derdejaarsleerlingen
van negen deelnemende scholen, het Beroepenfeest
van Gooi on Stage. Bijna elke leerling ging vervolgens
tijdens de Doe Dag op 2 juni op werkbezoek bij twee
van de deelnemende bedrijven.
Het is voor de scholieren de perfecte manier om zich op een
uitdagende manier te verdiepen in bepaalde beroepen en
geholpen te worden bij het kiezen van een studieloopbaan.
Een goede voorbereiding is heel belangrijk. De leerlingen
maakten opdrachten in een On Stage-paspoort, waaronder
het ontwerpen van een visitekaartje en het in kaart brengen
van dromen en kwaliteiten. Ze maakten een top-5 van
bedrijven die ze wilden bezoeken op het Beroepenfeest
en verdiepten zich in die bedrijven. Op het Beroepenfeest
zelf konden de leerlingen afspraken maken om bij twee
bedrijven langs te komen op de Doe Dag.

Beroepenfeest
Op het Beroepenfeest werden de leerlingen onder luid
geklap van beroepsbeoefenaren binnengehaald over een
rode loper. Het was een feestelijk begin van een spannende
dag. Toen eenmaal het startschot werd gegeven om afspraken te maken, gingen de meesten recht op hun doel af.

Doe Dag
Om hun Doe Dag in te vullen, maakten de leerlingen voor
de ochtend een afspraak met het ene en voor de middag
een afspraak met een ander bedrijf. De Doe Dag op 2 juni
is goed verlopen, we kregen enthousiaste reacties van
deelnemers en scholen. De meeste leerlingen gingen
met een big smile de deur uit, ze vonden de ervaring en
beleving erg leuk.

Vanuit het project ‘Statushouder voor de klas’ van o.a.
de Hogeschool van Amsterdam kwam Turgay een paar
keer meekijken op de Vitusmavo. Hij is heel hard bezig
Nederlands te leren – daarbij gesteund door zijn taalmaatje Nicole Lagendijk – en hoopt op een dag op een
Nederlandse school docent te worden. In zijn geboorteland was hij docent wiskunde, scheikunde en economie.
Turgay gaan we volgend jaar waarschijnlijk terugzien
op school.
Met het oplopende lerarentekort kunnen we deze
toppers in de toekomst heel goed gebruiken!

Onze buitenlandse wiskundestagiaire vond haar stage
spannend maar superleuk!

Sportklas
Twee jaar geleden begonnen we
me de eerste sportklas. Het bleek
een groot succes! De eerste lichting
sportklassers (MH2S) krijgt volgende
week een certificaat voor twee jaar
sportklas. Onze eerstejaars sportklassers hebben nog een jaar te gaan.
De sportklas biedt allerlei leuke
extra’s die normaal niet op een
school worden aangeboden, zoals
mountainbiken, skiën, schaatsen,
padel, judo, polsstokhoogspringen
en een triatlon. Tegelijk worden
de leerlingen uitgedaagd om zelf
verantwoordelijkheid te nemen,
door bijvoorbeeld te assisteren bij
sportdagen van basisscholen.
Ze begeleiden spelletjes en passen
die aan als blijkt dat iets niet goed
loopt en ze lossen conflictjes op.
Zo leren ze ook omgaan met doelgroepen. En dan niet alleen met
kinderen: de sportklas van leerjaar 2
deed een clinic rolstoelbasketbal,
waarin de leerlingen leerden dat
niet iedereen een lichaam heeft
dat meewerkt, maar dat ook deze
mensen zo volwaardig mogelijk
meedraaien in de maatschappij
én willen sporten.

Terugkoppeling
enquêtes ToDo-week 3
In de vorige ToDo-week is een aantal
enquêtes afgenomen. Een terechte
vraag van de oudercommissie was:
wat doen jullie eigenlijk precies met
de uitkomsten?

MH2S krijgt
volgende week
een certificaat voor
twee jaar sportklas.

Stunt
De vierdeklassers namen afscheid
van de Vitusmavo met een goed
georganiseerde verrassingsstunt.
Op een warme dag ging het brandalarm, waarna alle leerlingen de
school verlieten. Op het plein
ontstond, omlijst door muziek van
een DJ, een spetterend watergevecht
met waterpistolen, supersoakers
en waterballonnen. Ook meerdere
docenten mengden zich in de strijd!

We hebben onder de leerlingen
een docentenenquête afgenomen.
De resultaten zijn naar de docenten
gestuurd en zijn onderwerp van
gesprek in de gesprekscyclus die
iedere docent heeft. Verder is er
een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders en leerlingen.
De resultaten daarvan worden
binnenkort gepubliceerd op de
website Scholen op de Kaart, zodat
ouders die een school zoeken voor
hun kind objectief kunnen bekijken
hoe tevreden huidige leerlingen en
ouders over de school zijn.
De resultaten van de enquêtes
waren heel mooi. De algemene
tevredenheid onder de leerlingen
is gestegen en op de toch al hoog
scorende onderdelen ‘sfeer’ en
‘veiligheid’ gaan we ook weer
omhoog. De ouders beoordelen
onze school met een klinkende 8.

Vooruitblik

Feestelijke afsluitdag 14 juli
Op 14 juli zeggen we ons pand in
Naarden gedag. Dat doen we natuurlijk
met een knalfeest.
De leerlingen leveren hun boeken in op
de nieuwe locatie in Bussum en komen
vervolgens voor het laatst naar de Vitusmavo om hun rapport in ontvangst te
nemen tijdens de klassenles. Wat we
voor ze in petto hebben houden we
nog even geheim, maar we beloven dat
het feest boven verwachting zal zijn!

Start van het nieuwe schooljaar
De leerlingen moeten er nog even niet aan denken,
maar aan de zomervakantie komt natuurlijk ook weer
een einde. Het nieuwe schooljaar start voor leerlingen
op woensdag 31 augustus met het ophalen van de boeken.
De rest van de week – die we week 0 noemen – zijn er
kennismakings- en introductieactiviteiten. We hebben
ons eigen Vitusmavo-programma, met daarin een dagdeel
vol activiteiten met de leerlingen van het Willem de
Zwijger College, zodat alle leerlingen elkaar over en
weer beter kunnen leren kennen. Vanaf week 36, dat is de
week van 5 september, starten de gewone lessen weer.
Voor de Vitusmavo-leerlingen is de Vitusvleugel dan
helemaal klaar voor gebruik.

Maar voor nu: fijne vakantie!

Vitusmavo
Cort v/d Lindenlaan 5
1412 BW Naarden

Postbus 224
1400 AE Bussum

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

