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Aan: ouder(s)/verzorger(s) leerlingen Vitusmavo
Betreft: ToDo-week 1 – leerjaar 2
Bussum, 28 oktober 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Deze brief bevat de volgende informatie;
1. Actie: Inschrijven voor driehoeksgesprekken
2. Informatie over de ToDo-week 1
3. Actie: leerlingbespreking.nl
Inschrijven driehoeksgesprekken:
Van maandag 7 tot vrijdag 11 november vindt de eerste ToDo-week plaats. In deze
ToDo-week vinden driehoeksgesprekken plaats. Net als vorig jaar is dit
driehoeksgesprek een gesprek tussen leerling, coach en ouder(s)/verzorger(s). Een
driehoeksgesprek duurt 15 minuten en vindt fysiek op school plaats. Dhr. Redegeld
(MH2S) doet zijn driehoeksgesprekken online.
Inschrijven voor de driehoeksgesprekken doet u via deze link. Selecteer vervolgens
“Bussum – Vitusmavo”. Om in te loggen kan u de voornaam van uw kind gebruiken als
gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord. De inschrijving is reeds geopend
en sluit op 4 november om 12:00. Lukt het niet om in te schrijven? Neem dan gerust
contact op via leerlingenadministratie@vitusmavo.nl.
De afspraken worden door de coach in de Magisteragenda van uw kind gezet.
Het is de bedoeling dat er met alle leerlingen uit leerjaar 2 een driehoeksgesprek
plaatsvindt; het is daarom noodzakelijk dat u zich als ouder/verzorger op tijd inschrijft
hiervoor. De leerling gaat anders achterlopen met zijn/haar LOB-programma.
Informatie ToDo-week 1:
Tijdens onze eerste ToDo-week vinden er weer allerlei activiteiten plaats, anders dan
de reguliere lessen: afsluiting/kick off van projecten, reparatielessen (inhalen en
bijwerken), excursies, sportactiviteiten etc. Omdat de precieze invulling per leerling
verschilt, is er geen algemeen rooster te geven. Wel is onderstaand een overzicht
opgenomen van alle activiteiten. Niet alle leerlingen hoeven een reparatie/practicum
uit te voeren of een toets in te halen en hebben hierdoor meer vrije momenten. In
Magister is voor iedere leerling het actuele rooster te vinden (dit kan in de loop van
volgende week nog wijzigen op kleine onderdelen).
Leerlingen gaan verschillende sporten beoefenen en op excursie. Deze activiteiten
vinden in sommige gevallen plaats op externe locaties. Specifieke locaties en tijden
staan vermeld in Magister. In het huiswerk staat vermeld wat er van de leerling wordt
verwacht wat betreft materiaal e.d.
Voedselbankactie
Tijdens deze ToDo-week houden wij een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
Deze organisatie, Voedselbank Bussum, Naarden, Hilversumse Meent kan onze steun – in
deze moeilijke tijden meer dan ooit – heel goed gebruiken om zoveel mogelijk

gezinnen van voedselpakketten te voorzien.
In tweetallen gaan de leerlingen tasjes met producten samenstellen. Wij vragen alle
leerlingen daarom om op vrijdag 11 november vijf producten mee naar school te
nemen (zie onderstaande lijst voor gewenste producten). We vragen ditzelfde aan
collega’s, zodat we veel producten ter beschikking hebben. Mocht een leerling door
omstandigheden geen producten mee kunnen nemen, kan hij/zij van deze producten
gebruikmaken om een voedselpakketje voor de Voedselbank te maken.
Gewenste producten Voedselbank
Zonnebloemolie/ olijfolie, vleesconserven (stoofvlees, hachee, gehaktballen in blik,
etc), maaltijden in blik (ravioli, nasi in blik, etc.), vis in blik (zalm, tonijn), fruit in blik,
suiker, koffiepads, gevulde pastasauzen in pot of zak (maar ook: Chicken tonight en
ragoutsauzen). Daarnaast zijn schoonmaak- en afwasmiddelen, handzeep en
huidverzorging zijn ook zeer welkom. Let op: géén aangebroken verpakkingen en met
een houdbaarheidsdatum die nog geldig is.
Leerlingbespreking.nl
Wij maken gebruik van de tool leerlingbespreking.nl om feedback te geven op de
schoolattitude van uw kind. De feedback op leerlingbespreking.nl staat los van de
bevorderingsnormen; de cijfers zijn nog altijd leidend voor de bevordering.
Bij het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van een stoplicht. Dit is een
totaalbeeld over hoe de vakdocent ziet dat het met een leerling gaat. Hoewel we
resultaten kunnen laten meewegen in de keuze van het stoplicht, gaat het ook over
inzet, doorzettingsvermogen, motivatie en gedrag.
Een leerling kan een 8 staan, maar toch een oranje stoplicht krijgen omdat we
bijvoorbeeld ongewenst gedrag zien. Een leerling kan een 6 staan, maar toch een
excellent hoedje krijgen omdat we zien dat een leerling het beste uit zichzelf heeft
gehaald. De docent schrijft feedback zodat een duidelijk beeld ontstaat van het
functioneren van uw kind.

Vanaf dinsdag 1 november is de feedback inzichtelijk. Hierbij nodig ik u van harte uit
om samen met uw kind deze vakinhoudelijke feedback te bekijken én te bespreken,
daar deze informatie een belangrijke basis vormt voor het driehoeksgesprek en de
(eventueel) daaruit voortvloeiende acties. U kunt via Magister naar
leerlingbespreking.nl; Magister > Elo > bronnen > kennisnet > leerlingbespreking.nl.

Overzicht van de activiteiten in de ToDo-week:
- Driehoeksgesprekken - in het driehoeksgesprek wordt onder andere de keuze
voor het Vitusuur (vakgerichte begeleiding, sportlessen, studie-uur etc.) van de
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komende periode besproken. Middels een opdracht heeft uw kind zich voorbereid
op het gesprek, uw kind neemt dan ook het initiatief.
Voedselbankactie – maandag 7 november vindt een introductie plaats. Vrijdag 11
november nemen leerlingen goederen mee om een pakket voor de Voedselbank
samen te stellen.
Afsluiting Project Duurzaamheid - (alleen MH2A)
Leerlingen houden een mini-presentatie waarmee ze het project afsluiten.
Touch Rugby bij rugbyclub ’T Gooi – de afgelopen periode zijn we in de LOlessen bezig geweest met Touch Rugby. Als afsluiting van dit onderdeel hebben
we een clinc bij Rugby Club ’T Gooi.
Mountainbiken - de sportklas heeft een extra activiteit. Zij krijgen een
mountainbike-clinic op de Bussumse en Hilversumse heide.
Efteling – We gaan een leuke dag hebben in de Efteling.
Basketball Beats – een muziekworkshop waarbij ritmes worden gemaakt met
behulp van basketballen.
Ableton - een muziekworkshop. In deze les mixen leerlingen losse geluiden in
Ableton of spelen melodieën in op een midi keyboard. Het resultaat? Een vette
hiphop, dance of dubstep track.
Framed - middels een online game gaat uw kind een online wereld ontdekken. Om
het lesdoel te bereiken vertellen we hier vooraf verder niets over.
Reparatielessen en inhalen van toetsen – voor sommige leerlingen zijn
reparatielessen en inhaalmomenten voor gemiste toetsen.
Trimbos – het Trimbos neemt een enquête af onder onze leerlingen. In deze
enquête komen verschillende vragen aan bod over alles wat met het leven van uw
kind te maken heeft. Wilt u niet dat uw kind hieraan meedoet, stuurt u dan een mail
naar ondergetekende.

We hopen op deze manier weer een mooie, gezellige en leerzame week te hebben
samengesteld.

Met vriendelijke groet,
Stefan van der Manden
Coördinator ToDo-week
Leerjaarcoördinator leerjaar 2

