
 
 

 
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van de Vitusmavo 
Betreft: start schooljaar 2020-2021 
 
Naarden, 8 juli 2020                                                                                                       
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Bij dezen informeren wij u/jullie graag over de start van het nieuwe schooljaar 2020-
2021.  
 
In deze brief vindt u vooral praktische informatie over de organisatie van de eerste dagen 
van het schooljaar. Voor uitgebreide informatie over de gang van zaken in school 
gedurende het schooljaar verwijzen wij u/jullie naar de schoolgids die bij aanvang van het 
schooljaar op onze website te vinden is. 
Op de website kunt u daarnaast veel aanvullende informatie vinden zoals bijvoorbeeld de 
overgangsnormen, het leerlingenstatuut en het zorgplan. Op de sociale media kunt u de 
dagelijkse gang van zaken volgen. 
 
Wijziging structuur Vitusmavo 
Binnen SIVOG, de overkoepelende stichting waar de Vitusmavo onder valt, vinden een 
aantal wijzigingen plaats. Hierdoor verandert ook de structuur binnen de Vitusmavo. 
Hierover ontvangt u nog een apart bericht vanuit het bestuur.   
 
In het kort de wijzigingen voor de Vitusmavo op een rijtje: 
De Vitusmavo zal vanaf het nieuwe schooljaar binnen het bestuur vertegenwoordigd 
worden door een directeur. Mevrouw N.L. Lagendijk zal deze functie gaan bekleden. De 
dagelijkse leiding van de Vitusmavo is daarmee ook in handen van mevrouw Lagendijk. 
Wegens haar zwangerschapsverlof zal dit gedurende de periode zomervakantie-
kerstvakantie worden waargenomen door dhr. J. Peppelenbos.  
Daarnaast zijn er vier leerjaarcoördinatoren aangesteld die alle leerlingzaken en gang van 
zaken in het betreffende leerjaar op zich nemen: 

- Leerjaar 1: Dhr. N. Spaan 
- Leerjaar 2: mevr. A. Brunings 
- Leerjaar 3: mevr. M. Lokker 
- Leerjaar 4: mevr. G. van Rijn  

 
Samen met de zorgcoördinator, dhr. Löcher, LOB-coördinator en RT’er mevr. G. Calis en 
examensecretaris dhr. J. Breevaart zullen zij in het nieuwe schooljaar allerhande zaken op 
school in goede banen leiden. Vanzelfsprekend blijft het eerste aanspreekpunt voor u en 
uw zoon/dochter de coach. De coachindeling zal in de eerste schoolweek bekendgemaakt 
worden.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Start schooljaar 
In de bijlagen op de volgende pagina’s vindt u informatie over de start van het schooljaar. 
Deze informatie is uiteraard onder voorbehoud van de Coronamaatregelen die wij vanuit 
de overheid en het RIVM opgelegd krijgen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we redelijk 
‘normaal’ open kunnen in augustus. Als separate bijlage vindt u een schrijven over het 
onderwijs binnen de 1,5m-samenleving in schooljaar 20-21, waarin wordt toegelicht hoe wij 
om willen gaan met de eventuele ontstane verschillen tussen leerlingen. 
 
We wensen de leerlingen en u namens de directie en de overige collega’s alvast van 
harte een succesvol en plezierig schooljaar toe. Voor nu een heerlijke zomer en een 
fijne vakantie toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team van de Vitusmavo 
 
 
 
 
 
mevr. N.L. Lagendijk MEd 
directeur Vitusmavo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Uitgebreide informatie start schooljaar 20-21 (volgende pagina’s) 
  Inrichting onderwijs Corona 20-21 (separaat) 



 
 

Bijlage 1: invulling week 0 
 
 
Week 0 (wo. 19-08 t/m vr. 21-08) 
Het komende schooljaar start met een zogenaamde week 0. In deze week zijn er geen 
reguliere lessen. De leerlingen van klas 2 t/m 4 volgen in deze week hun eerste 
klassenles o.l.v. hun klassenleraar en verschillende themalessen. In deze themalessen 
wordt aandacht besteed aan zaken als ICT-vaardigheid, projectmatig werken en de 
omgang met elkaar.  
 
Uiteraard is er in deze week 0 ook aandacht voor het socialiserende aspect. 
In leuke en activerende workshops leren de leerlingen elkaar beter kennen. Bovendien 
wordt in elke klas richting een mooi gezamenlijk einddoel gewerkt: de ‘klassenpitch’ op 
vrijdag. 
 
De eersteklasleerlingen volgen in week 0 een introductieprogramma, dat hen op een 
leuke en actieve manier kennis laat maken met elkaar én de school. Het uitgebreide 
programma voor de eerste klasleerlingen is in een separate bijlage toegevoegd. In 
deze bijlage is tevens per dag beschreven wat zij mee dienen te nemen naar school. 
Neem deze informatie alstublieft goed door samen met uw zoon/dochter. 
 
Woensdag 19 augustus 2020: Start van week 0 
Het moment waarop de leerlingen van klas 2 t/m 4 woensdag 19 augustus op school 
worden verwacht is voor al deze leerjaren hetzelfde. De startlokalen zijn te vinden in het 
rooster op magister. 
 
klas 2: start om 8:45 uur 
klas 3: start om 8:45 uur 
klas 4: start om 8:45 uur 
 
Deze eerste dag duurt tot ongeveer 14:00 uur. 
 
Let op: 
- Leerjaar 2 t/m 4 moeten op deze dag hun laptop/tablet opgeladen en startklaar 

meenemen. (Leerlingen zonder laptop/tablet kunnen deze lenen van school.) 
- Leerlingen uit klas 2 t/m 4, die een laptop hebben besteld bij de Rent Company, 

krijgen van hun coach bericht wanneer zij op deze dag hun laptop kunnen ophalen. 
 
Voor leerjaar 1 geldt in het kort het volgende: 
- 8.25 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma; 
- 8.30 uur : uitleveren van de laptops Rent Company; 
- 9.15 uur : vertrek richting BFC voor officiële start van het introductieprogramma; 
- Rond 15.15 uur: gezamenlijke afsluiting in de aula. 
 
Zie voor uitgebreidere informatie de aparte brief over de introductiedagen leerjaar 1. 
 
 

 



 
 

Donderdag 20 augustus 2020 
Op donderdag starten klas 2 t/m 4 met het voorbereiden van hun ‘klassenpitch’. In 
klasverband bundelen leerlingen hun kwaliteiten, om op vrijdag met hun creatieve 
creatie de show te kunnen stelen.  
 
Het moment waarop de leerlingen van klas 2 t/m 4 op school worden verwacht is voor 
al deze leerjaren hetzelfde. De startlokalen zijn te vinden in het rooster op magister. 
 
klas 2: start om 8:45 uur 
klas 3: start om 8:45 uur 
klas 4: start om 8:45 uur 
 
Deze dag duurt tot ongeveer 14:00 uur. 
 
Voor leerjaar 1 geldt in het kort het volgende: 
- 9.15 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma 
- 14.45 uur : gezamenlijke afsluiting in de aula 
 
Zie voor uitgebreidere informatie de aparte brief over de introductiedagen leerjaar 1. 
 
Let op: 
- Alle leerlingen (klas 1 t/m 4) die op woensdag problemen hebben ervaren met het 

installeren van hun laptop, dienen deze donderdag mee te nemen voor het 
inloopuur ICT-ondersteuning. 

- Op deze dag halen alle leerlingen (klas 1 t/m 4) hun boeken op (zie ‘boeken 
ophalen’). Een stevige tas meenemen is hiervoor zeer aan te bevelen. 
 

Donderdag 20 augustus 2020 – Boeken ophalen 
Op donderdag 20 augustus halen alle leerjaren tevens hun boekenpakketten op in de 
gymzaal. Een stevige tas is hiervoor gewenst. Na het ophalen checkt de klassenleraar 
samen met de leerlingen of het boekenpakket in orde is. Het afhalen geschiedt 
volgens onderstaand schema. 

 
Leerjaar  Klas tijd 
Leerjaar 2 MH2A 9.30 – 9.40 uur 
 MH2B 9.40 – 9.50 uur 
 MH2C 9.50 – 10.00 uur 
Leerjaar 3 M3A 10.35 – 10.50 uur 
 M3B 10.50– 11.05 uur 
 M3C 11.05 – 11.20 uur 
Leerjaar 4 M4A 11.30 – 11.45 uur 
 M4B 11.45 – 12.00 uur 
 M4C 12.35 – 12.50 uur 
 M4D 12.50 – 13.05 uur 
Leerjaar 1 MH1A 13.15 – 13.30 uur 
 MH1S 13.30 – 13.45 uur 

 
 



 
 

Eventuele klachten over de boeken dienen meteen na het klassenuur gemeld te 
worden bij een medewerker van het leermiddelenfonds. Het betreffende boek wordt 
dan omgeruild. Na 20 augustus kunnen wij geen klachten meer in behandeling nemen. 
Mailadres leermiddelenfonds: a.stork@vitusmavo.nl. 
 
Vrijdag 21 augustus 2020:  Laatste dag van week 0 
Op vrijdag 21 augustus sluiten leerjaar 2 t/m 4 week 0 af met een dag vol sportieve en 
creatieve activiteiten. Ook vindt de voorbereide ‘klassenpitch’ plaats in de aula. 
 
Het moment waarop de leerlingen van klas 2 t/m 4 op school worden verwacht is voor 
al deze leerjaren hetzelfde. De startlokalen zijn te vinden in het rooster op magister. 
 
klas 2: start om 8:45 uur 
klas 3: start om 8:45 uur 
klas 4: start om 8:45 uur 
 
Deze dag duurt tot ongeveer 14:00 uur. 

 
Voor leerjaar 1 geldt het volgende: 
- 9.15 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma 
- 9:30 uur – Klassikale start in het lokaal, te vinden op het rooster in Magister 
- Rond 14.30 uur – Afsluiting van de introductiedagen.  

 
Zie voor uitgebreidere informatie de aparte brief over de introductiedagen leerjaar 1. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Brief Introductieprogramma klas 1  



 
 

Bijlage 2: algemene informatie schooljaar 20-21 
 
Lestijden 
De lessen worden gegeven volgens een 45-minutenrooster: 
 

Coachmoment 08.30 uur - 08.45 uur    
1e lesuur 08.45 uur - 09.30 uur  5e lesuur 12.30 uur – 13.15 uur 
2e lesuur 09.30 uur - 10.15 uur  6e lesuur 13.15 uur – 14.00 uur 
pauze 10.15 uur - 10.30 uur  pauze 14.00 uur – 14.15 uur 

3e lesuur 10.30 uur - 11.15 uur  7e lesuur 14.15 uur – 15.00 uur 
4e lesuur 11.15 uur - 12.00 uur  8e lesuur 15.00 uur – 15.45 uur  
pauze 12.00 uur - 12.30 uur  9e lesuur 15.45 uur – 16.30 uur 

 
Leerlingen kunnen geen vaste privé-afspraken maken vóór 16.30 uur. In de loop van het 
jaar zijn immers geregeld roosterwijzigingen noodzakelijk. Bovendien kunnen er ook 
extra lessen of andere verplichte activiteiten plaatsvinden tot dat moment. 
 
Magister 
Via Magister hebben leerlingen en ouders inzage in het rooster, het huiswerk, de cijfers 
en de  aanwezigheid in de lessen. Voor bestaande Magistergebruikers blijven 
gebruikersnaam en wachtwoord hetzelfde. Leerlingen en (ouders) komend van het 
Sint-Vituscollege behouden hun inloggegevens. Nieuwe leerlingen en ouders 
ontvangen aan het begin van het schooljaar hun inloggegevens. 
 
Kluisjes 
Alle leerlingen krijgen een kluisje toegewezen. Deze kluisjes zijn te openen met de 
schoolpas of een smartphone.  
 
Rookbeleid 
Leerlingen van onze school mogen op het schoolterrein niet roken. We sluiten daarmee 
aan bij de wettelijke voorschriften over de verkoop van tabakswaren aan jongeren.  
 
Pleinafspraak 
Leerlingen mogen tijdens de schooldag het schoolterrein niet verlaten, alleen wanneer zij 
in klas 4 zitten. Daarmee willen we de veiligheid bevorderen en eventuele overlast in de 
buurt voorkomen. Een bezoek aan de dichtbijgelegen supermarkt Plus is niet toegestaan.  
 
Telefoonnummer en e-mailadres 
De school communiceert hoofdzakelijk via de mail met de ouders. Wij verzoeken u ervoor 
te zorgen dat wij een e-mailadres van u hebben dat u regelmatig gebruikt.  
Alle brieven van algemene aard worden bovendien gepubliceerd op onze website.  
Voor de school is het in allerlei situaties van groot belang, dat wij ouders/verzorgers in de 
loop van de schooldag kunnen bereiken, bijvoorbeeld als uw kind afwezig is terwijl er geen 
ziekmelding is geweest. Daarom willen wij graag, naast het e-mailadres, beschikken over 
de telefoonnummers waarop u overdag te bereiken bent.  
Mocht uw emailadres of uw telefoonnummer gewijzigd zijn, wilt u dat dan doorgeven aan 
onze administratie: leerlingenadministratie@vitusmavo.nl, graag onder vermelding van de 

mailto:leerlingenadministratie@vitusmavo.nl


 
 

voor- en achternaam van uw kind.  
 
Vakantieregeling schooljaar 2020-2021 
 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020 
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag Vrijdag 2 april 2021 
2e Paasdag Maandag 5 april 2021 
Meivakantie Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie Maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021 

Op enkele schooldagen zal geen les worden gegeven. Hierover wordt u geïnformeerd 
via de ‘jaaragenda’ die op de website van de school zal worden gepubliceerd. 
 
Aan te schaffen leermiddelen 
Een aantal leermiddelen dienen leerlingen zelf aan te schaffen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om schriften, gevuld etui, rekenmachine, etc. In de bijgevoegde lijst ‘aan te schaffen 
leermiddelen’ is per leerjaar en vak te vinden welke leermiddelen aangeschaft dienen te 
worden.  
 
Laptops 
Op de Vitusmavo kiezen we ervoor om door een mix van zowel digitale als traditionele 
leermiddelen ons onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker te maken. Alle 
leerlingen ontvangen van ons voor elk vak boeken. Daarnaast gebruiken wij aanvullend 
een laptop. Volgend schooljaar zullen wij een deel van de lessen in projectvorm 
aanbieden, waarbij vakken worden gecombineerd. Leerlingen zullen hierbij veelvuldig 
gebruikmaken van hun device, naast de reguliere lessen waarbij het device bij 
bepaalde vakken ook gebruikt wordt.  
In leerjaar 1 en 2 wordt van alle leerlingen verwacht dat zij een device tot hun 
beschikking hebben. Ook in de bovenbouw wordt dit wenselijk geacht, maar niet 
verplicht. De voorkeur gaat hierbij uit naar een laptop boven een tablet of 
Chromebook. In het document ‘specificaties laptops’ kunt u hier meer over lezen.  
U kunt indien gewenst een laptop aanschaffen via RentCompany: hierbij wordt de 
laptop voor een vast bedrag per maand gehuurd, is hij verzekerd en is er een 
leenlaptop beschikbaar wanneer de laptop stuk gaat. Meer informatie vindt u in de 
bijlage. Besteldeadline 31 juli 2020. Een eigen laptop aanschaffen kan ook, de 

specificaties zijn tevens als bijlage te vinden.  
 
 
 
Bijlagen:  Informatie RentCompany 
  Informatie- en bestelflyer RentCompany 
  Specificaties laptops 
  Aan te schaffen leermiddelen 20-21 
 
 


