
  

 

 

 

Ouder(s)/verzorger(s) van de 1e jaars leerlingen van de Vitusmavo 

 

Naarden, 24 augustus 2020                                    AP/20.003 

 

Betreft: Terugblik introductiedagen klas 1 en toelichting klassenleraar / coach    

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 1,  

Inmiddels is de eerste middelbare schoolweek van uw zoon of dochter achter de rug. 

Het was een week met veel indrukken: nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, 

verschillende lokalen, een boekenpakket en tal van andere nieuwigheden.  

Uiteraard is elk begin spannend, maar ik denk dat zowel leerlingen als docenten zullen 

spreken van een zeer geslaagde week.  

Graag blik ik middels deze brief terug op de introductiedagen en vertel ik u daarnaast 

over de werkzaamheden van de klassenleraren en coaches van klas 1.  

 

Introductiedagen 

 

Onder een aangenaam zonnetje gingen de introductiedagen woensdagochtend op 

het sportveld van start. In wisselende samenstellingen leerden groepjes elkaar beter 

kennen aan de hand van korte energieke spelletjes. Na een korte limonade-pauze was 

het vervolgens tijd voor het spelen van ‘Levend Bingo’. Een groot succes, want waar  

leer je je nieuwe klasgenoten beter kennen dan tijdens een oudhollands spelletje 

beschuit fluiten? Eenmaal terug op school was er de keuze voor een rustgevende les  



  

 

 

 

handarbeid, waarin er door de creatievelingen handige naamhangers werden gemaakt 

voor aan de laptophoes. De andere helft van de groep bleef liever in beweging en koos 

voor een energiek potje panna-voetbal. De woensdag werd gezamenlijk afgesloten 

met een sporttoernooi georganiseerd door de sectie LO. In zes nieuwe teams namen 

de leerlingen het tegen elkaar op in onder andere het befaamde Vitusrenspel en het 

lastige lakenvolleybal. Na het toernooi, waarin bleek dat je met samenwerking heel ver 

komt, vertrok een ieder vermoeid maar voldaan naar huis.  

 

Op donderdag was het tijd voor een wisselcircuit met drie verschillende onderdelen: 

tekenen, drama en LO. Leuke en creatieve lessen waarin de leerlingen bovendien 

kennismaakten met de schoolbel: op de bel inpakken, het rooster bekijken en 

vervolgens op naar een ander lokaal in het schoolgebouw. Na een gezellige lunch met 

een broodje hotdog en een glas limonade gingen de klassen daarna uiteen, om voor 

het eerst een klassenles te volgen. De klassenleraar heeft daarin de klas wegwijs 

gemaakt in de school, al hadden de leerlingen hier met het uitvoeren van de  

Vitusmavo-speurtocht ook zelf de hand in!  

 

 



  

 

 

 

De laatste introductiedag hebben de leerlingen geheel in klasverband gevolgd. In 

lessen van de klassenleraar was er aandacht voor ICT-vaardigheid, samenwerken, 

normen en waarden in de klas, maar uiteraard ook voor spelletjes om klasgenoten nóg 

beter te leren kennen. Na deze lessen konden drie volle, maar leuke introductiedagen 

worden afgerond: klaar voor de start van het nieuwe schooljaar! 

 

Klassenleraren en Coaches 

Elke leerling op school heeft zowel een klassenleraar als een coach. De klassenleraar is 

het eerste aanspreekpunt van de school voor de leerlingen en hun ouders. De 

klassenleraar besteedt met de klas als geheel aandacht aan de voortgang van de 

studie, het wel en wee van de klas en van elke leerling. Waar de klassenleraar 

voornamelijk gericht is op de klas als geheel, coacht de coach individuele leerlingen. 

Hij of zij kijkt mee met de schoolprestaties van de leerling en het algemeen 

welbevinden. U wordt nadrukkelijk gevraagd de coach te informeren over zaken die 

van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind op school. 

 

De klassenleraren zijn uiteraard bij u en uw kind bekend. Inmiddels is vorige week ook 

de verdeling van leerlingen onder de coaches afgerond. In het geval van MH1S is de 

klassenleraar tevens de coach van alle leerlingen in de klas. In MH1A is het zo, dat een 

gedeelte van de klas wordt gecoacht door de klassenleraar en een gedeelte door dhr. 

Spaan. 

Uw zoon of dochter hoort bovenstaande verdeling deze week in de eerste klassenles. 

U kunt de verdeling zelf vanaf deze week online terugvinden in magister. 

 

Het docententeam van de introductiedagen kijkt terug op een geslaagde eerste 

kennismaking en ziet er naar uit om aan de slag te gaan met deze leuke en 

enthousiaste groep. Wij hopen dat u en uw kind voldoende startklaar zijn om aan het 

schooljaar te beginnen. 

We wensen onze nieuwe leerlingen een succesvol en plezierig schooljaar toe! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Nick Spaan (Leerjaarcoördinator leerjaar 1 en coach MH1A) 

Kim Schulte (Klassenleraar en coach MH1A) 

Stefan van der Manden (Klassenleraar en coach MH1S) 
 

 

 


