
          

 

 

           

  

  

Bussum, 17 augustus 2020 

Betreft: wijzigingen schoolleiding Vitusmavo 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Nu het schooljaar weer van start gaat, brengen we je/u graag op de hoogte van de wijzigingen die zijn 

doorgevoerd in de schoolleiding van de Vitusmavo naar aanleiding van de wijziging die plaats heeft 

gevonden binnen de besturing van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs het Gooi (SIVOG). 

SIVOG had tot voor kort een bestuursmodel waarbij de rectoren van de scholen samen ook het bestuur 

vormden. In de praktijk bleek dit model niet het meeste ideale. In het afgelopen jaar heeft de Raad van 

Toezicht zich over verschillende scenario’s gebogen om te komen tot een toekomstbestendig 
bestuursmodel voor het SIVOG. Dit leidde tot een model met één bestuurder (in plaats van twee rector-

bestuurders). Per 1 augustus 2020 is dit bestuursmodel van kracht.  

Het doet mij genoegen u te kunnen melden dat de vacature die daarmee is ontstaan voor directeur op de 

Vitusmavo is vervuld.  Mevrouw Nicole Lagendijk is per dit schooljaar de nieuwe directeur voor de 

Vitusmavo.  Je/u kent mevrouw Lagendijk al als teamleider van de Vitusmavo. Zij is zeer betrokken bij de 

school. Wij denken met Nicole de juiste vrouw op de juiste plaats te hebben.  

Omdat Nicole tot de kerstvakantie met zwangerschapsverlof is wordt zij waargenomen door de heer 

Jochem Peppelenbos. Jochem is een ervaren schoolleider en heeft het afgelopen jaar gewerkt als conrector 

op het Vituscollege.  

Daarnaast is op de mavo geen sprake meer van teamleiders voor de onderbouw en de bovenbouw.  

Er zijn vier leerjaarcoördinatoren benoemd voor de verschillende jaarlagen.  

- Leerjaar 1: de heer N. Spaan 

- Leerjaar 2: mevrouw A. Brunings 

- Leerjaar 3: mevrouw M. Lokker 

- Leerjaar 4: mevrouw G. van Rijn 

Naast de coach zijn de directeur en de leerjaarcoördinatoren voor u de aanspreekpunten op school. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat Jochem en daarna Nicole samen met de school een mooie toekomst 

tegemoet gaan en wens het hele team en alle leerlingen veel succes in het nieuwe schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet,  

Petra Laseur  

 

Bestuur SIVOG  


