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Aan: ouder(s)/verzorger(s) leerlingen Vitusmavo
Betreft: ToDo-week 1 – leerjaar 3 en 4

Bussum, 28 oktober 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Van maandag 7 november tot vrijdag 11 november vindt onze eerste ToDo-week van
dit schooljaar plaats. Tijdens deze week vinden er allerlei activiteiten plaats, anders
dan de reguliere lessen: afsluiting/kick off van projecten, reparatielessen (inhalen en
bijwerken), excursies, sportactiviteiten, etc. In leerjaar 3 en 4 vinden er ook
coachgesprekken plaats, waarin uw kind zijn functioneren op school bespreekt met
zijn/haar coach.
Omdat de precieze invulling per leerjaar en per leerling verschilt, is er geen algemeen
rooster te geven. Niet alle leerlingen hoeven een reparatie/practicum uit te voeren en
hebben hierdoor meer vrije momenten. In Magister is voor iedere leerling het rooster
te vinden. Deze kan dus onderling per leerling verschillen, ook wanneer zij in dezelfde
klas zitten.
Leerlingen gaan verschillende sporten beoefenen en op excursie(s). Deze vinden in
sommige gevallen plaats op externe locaties. Specifieke locaties en tijden staan
vermeld in Magister. In het magisterhuiswerk van de activiteit staat tevens een
toelichting over de activiteit en de benodigdheden.
Hieronder volgt per leerjaar een overzicht van de activiteiten in de ToDo-week:
Leerjaar 3
- Bijwonen profielwerkstukpresentaties - Op dinsdagavond 8 november ronden
onze vierdejaars leerlingen hun profielwerkstuk af door middel van een presentatie.
Onze derdejaars leerlingen zijn aanwezig bij deze presentaties, ter voorbereiding
op hun eigen profielwerkstuk in leerjaar 4. Zij worden ingedeeld in ronde 1 (19.1520.15 uur) of ronde 2 (20.30-21.30 uur). Dit wordt vermeld in Magister.
- Infra Bindt – Workshop waarin leerlingen kennismaken met alles wat bij
infrastructuur komt kijken.
- Afsluiting project Bruisend Hart - Leerlingen houden een presentatie waarmee ze
het project afsluiten. Het winnende groepje mag op 15 december hun ontwerp
presenteren voor de gemeente Hilversum.
- Reparatielessen en inhalen van toetsen – voor sommige leerlingen zijn
reparatielessen en toets-inhaalmomenten.
- 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.

- Sportactiviteiten – In het kader van Sportoriëntatie, een PTA onderdeel, oriënteert
uw kind zich op verschillende sporten. In deze ToDo-week Bootcamp en
Kickboksen (bij voormalig wereldkampioen kickboksen Donald Berner).
- CKV – Ook deze CKV-excursie is een PTA onderdeel. Op woensdag 9 november
gaan we naar FOAM (fotomuseum Amsterdam), volgen leerlingen een workshop
straatfotografie en we gaan naar Moco (moderne kunst van o.a. Bansky) waar onze
leerlingen een audiotour krijgen. De bus vertrekt om 08.45 en we zijn rond 16.30 uur
terug op school, afhankelijk van de drukte op de weg. Houd hier rekening mee
wanneer je op woensdag sport of een bijbaantje hebt.
- Coachgesprekken - individueel met leerling en coach. Het kan voorkomen dat de
coach dit gesprek in de week voorafgaand of de week na de ToDo-week inplant.
Uw kind bereidt zich middels een opdracht voor op dit gesprek.
- Efteling – We gaan een leuke dag hebben in de Efteling.
Leerjaar 4
- Profielwerkstukpresentaties - Op dinsdagavond 8 november ronden onze
vierdejaars leerlingen hun profielwerkstuk af door middel van een presentatie.
Ouder(s)/verzorger(s) en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn. Als bijlage bij deze brief vindt u een uitnodiging voor deze avond.
- Hbo- en havovoorlichting – In het kader van LOB, een PTA-onderdeel, krijgen de
leerlingen informatie over de keuzemogelijkheden die zij hebben na het behalen
van hun mavodiploma.
- Inhalen SE1 – alleen voor leerlingen die vorig jaar niet op de Vitusmavo zaten. (zie
eerder schrijven van de examensecretaris dhr. Breevaart.)
- Kijk- en luistertoets Engels – Een oefen-SE waarbij leerlingen worden voorbereid
op hun SE in november.
- Reparatielessen en inhalen van toetsen – voor sommige leerlingen zijn
reparatielessen en toets-inhaalmomenten.
- PISA-onderzoek – Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de
vaardigheden en kennis in lezen, wiskunde, natuurwetenschappen, creatief denken
en financiële geletterdheid van 15-jarigen in kaart brengt. In Nederland wordt
PISA2022 uitgevoerd door drie partijen: Universiteit Twente, Expertisecentrum
Nederlands en KBA Nijmegen. Leerlingen die zijn geboren in de periode van 1-82006 t/m 31-7-2007 doen mee aan het dit onderzoek.
- 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.
- Sonic Pi – een creatieve muziekworkshop. Met Sonic Pi programmeren leerlingen
hun eigen dance-track!
- Sportactiviteit – In het kader van Sportoriëntatie, een PTA-onderdeel, oriënteert
uw kind zich op verschillende sporten. In deze week Bootcamp
- Efteling – We gaan een leuke dag hebben in de Efteling.
Voedselbankactie
De leerlingen van leerjaar 2 doen mee aan een inzamelingsactie voor de Voedselbank
Bussum, Naarden en Hilversumse Meent. Deze organisatie kan onze steun – in deze
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moeilijke tijden meer dan ooit – heel goed gebruiken om zoveel mogelijk gezinnen
van voedselpakketten te voorzien.
Als u hieraan bij wil dragen dan kan dit. Geef uw kind in de loop van de week
producten mee naar school. Deze kunnen zij inleveren in kamer 101 bij de
leerjaarcoördinatoren. Onderstaand vindt u suggesties voor producten die welkom
zijn.
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.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het volledige rooster van
de ToDo-week is voor leerlingen inzichtelijk in Magister. Voor vragen kunnen zij zich
tot ondergetekenden of hun klassenleraar wenden.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de leerjaarcoordinatoren Roger Löcher (leerjaar 3) en Gerrie van Rijn
(leerjaar 4),
Stefan van der Manden
Coördinator ToDo-week

