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Beste ouder/verzorger

Het schooljaar is inmiddels alweer 
enkele maanden oud. Tot nu toe 
heeft u vooral veel van ons gehoord 
over de actuele ontwikkelingen en 
maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus. Daarom zullen we in 
deze eerste nieuwsbrief van het 
schooljaar vooral vertellen waar we 
óók mee bezig zijn, want er is genoeg 
om trots op te zijn: we zijn gestart met 
de sportklas, we hebben een nieuwe 
organisatiestructuur met daarin een 
belangrijke rol voor de vier nieuwe 
leerjaarcoördinatoren en ons onder-
wijsconcept MavoToDo is aan het 
tweede jaar begonnen; de eerste 
ToDo-week van het schooljaar heeft 
weer mooie dingen opgeleverd. 

Helaas hadden we recent ook  
zeer verdrietig nieuws te melden. 
Wijnanda Dik, nog maar net met 
pensioen na jarenlang verbonden  
te zijn geweest als medewerker van 
de leerlingenadministratie aan zowel 
het Vituscollege als later ook de 
Vitusmavo, kwam vorige week  
geheel onverwachts te overlijden.  
De medewerkers van de Vitusmavo 
hebben daar afgelopen woensdag 
met elkaar bij stilgestaan; ook veel 
leerlingen en ouders/verzorgers 
hebben hun medeleven betuigd. 
Dank daarvoor, ook namens  
de familie.

Zoals u weet, ben ik tot de kerst- 
vakantie waarnemend directeur  
van de Vitusmavo. Daarna zal  
Nicole Lagendijk, die in de zomer- 
vakantie bevallen is van een  
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De huidige tijd is 

voor iedereen  

anders dan anders, 

maar op de  

Vitusmavo is en 

blijft het gezellig.

prachtige zoon, het roer weer over- 
nemen. Na een aantal maanden op 
de Vitusmavo te hebben rondgelo-
pen ben ik positief over de school.  
Er is één ding dat er wat mij betreft 
bovenuit springt. De huidige tijd is 
voor iedereen anders dan anders, 
maar op de Vitusmavo is en blijft  
het gezellig. Natuurlijk, er gaat ook 
wel eens iets mis, maar de school  
is er overduidelijk goed in op een 
goede en prettige manier met elkaar 
samen te werken, samen te leren  
en samen te leven, ook in deze 
bijzondere tijden. Zo vanzelfspre-
kend is dat niet; het is mooi om te 
zien. Een aantal voorbeelden daar-
van ziet u terug in deze nieuwsbrief. 

Ik wens u veel leesplezier!

Jochem Peppelenbos,  
waarnemend directeur



Vanwege een bestuurlijke verande-
ring is de Vitusmavo dit schooljaar 
van start gegaan met vier leerjaar- 
coördinatoren. Dit zijn docenten die 
naast hun lestaken alles regelen wat 
te maken heeft met de leerlingen uit 
hun leerjaar. Wat doet een leerjaar-
coördinator precies en waarom zijn 
we op de Vitusmavo zo enthousiast 
over dit nieuwe model? 

Maak kennis met  
de nieuwe functie van:
Nick Spaan, leerjaar 1  
 (tevens docent geschiedenis)
Aisha Brunings, leerjaar 2  
 (tevens docent Nederlands)
Marjolein Lokker, leerjaar 3  
 (tevens docent wiskunde)
Gerrie van Rijn, leerjaar 4  
  (tevens docent economie en  

maatschappijleer)

Regelen
De basis is voor alle leerjaarcoör- 
dinatoren hetzelfde: hij of zij regelt 
alles wat te maken heeft met leer- 
lingen, leerlingzaken en leerlingen-
zorg in het betreffende leerjaar. De 
leerjaarcoördinatoren kijken samen 
met de coaches en klassenleraren 
hoe het gaat met de individuele 
leerlingen en in de klassen, denken 
mee met het LOB-beleid en zien  
toe op de organisatie van de  
ToDo-weken. Ook spelen zij een rol 
bij in- en uitstroom van leerlingen  
en komen zij in beeld wanneer het in 
de les of anderzijds niet goed loopt 
met een leerling. Ze hebben regel-
matig overleg met de klassen- 
leraren, de zorgcoördinator en de 
directeur. De leerjaarcoördinatoren 
zijn het volgende aanspreekpunt na 
de coach, dus als er iets is – goed of 
slecht – dan komen de ouders bij 
hen terecht. De leerjaarcoördinator 
bewaakt vervolgens dat de juiste 
acties worden ondernomen.  
Wanneer ouders zich zorgen maken 
over het onderwijs aan hun kind, 
bijvoorbeeld over examens in 
coronatijd, kunnen ze zich bij de 
leerjaarcoördinator van het leerjaar 
van hun kind laagdrempelig melden. 

Accenten
Per leerjaar zijn natuurlijk wel andere 
accenten: leerjaar 1 draait om het 
zich veilig laten voelen van de 
nieuwe leerlingen en ervoor te 
zorgen dat de nieuwe klassen leuke 
groepen worden, leerjaar 2 heeft de 
mogelijke overstap van mavo naar 
havo en de keuze van het profiel,  
in leerjaar 3 blijkt het vaak nodig 
extra aandacht aan de motivatie  
van leerlingen te besteden, naast de 
oriëntatie op een vervolgopleiding 
en in leerjaar 4 komen de examens 
in zicht en wordt de vervolg- 
opleiding gekozen.

Het leerjaarcoördinatorschap is  
zo ingericht dat altijd één van de 
coördinatoren aanwezig is, zodat 
leerlingen en docenten altijd een 
plek hebben om naartoe te gaan 
met vragen, of – in het geval van 
leerlingen – als ze onverhoopt een 
keer de klas zijn uitgestuurd. Heeft 
toevallig een coördinator van een 
ander leerjaar ‘dienst’, dan draagt  
die het gebeurde weer over aan de 
coördinator van het juiste leerjaar. 

Korte lijnen
De lijnen zijn korter, vinden de 
leerjaarcoördinatoren zelf en het is 
persoonlijker. De contacten met de 
leerlingen zijn daardoor verbeterd. 
Omdat alle coördinatoren ook 
lesgeven, kennen ze de leerlingen 
dus ook op die manier. Leerlingen 
vinden het fijn dat er altijd een 
leerjaarcoördinator beschikbaar is, 
omdat ze altijd snel terugkoppeling 
krijgen op hun vraag of probleem. 
Onderling hebben de leerjaar- 
coördinatoren ook goed contact. 
Doordat ze met een collega-coör- 
dinator in een kantoor zitten, kunnen 
ze ook gemakkelijk sparren en 
informatie uitwisselen. 

Maak kennis met de leerjaarcoördinatoren

Gerrie: ‘Ik heb erg veel plezier  
in het leerjaarcoördinatorschap.  
Het contact met de leerlingen is gemakkelijker geworden.’

Marjolein: ‘Er zijn korte lijnen  
met de directeur. We kunnen  
onze ideeën goed kwijt.’ 

Aisha: ‘Het is heel divers.  
De band met leerlingen en  
ouders is beter geworden.’ 

Nick: ‘Ik vind het leuk om  
verschillende balletjes op  
een goede manier in de lucht  
te houden. De samenwerking  
met de bevlogen klassenleraren  
van leerjaar 1 verloopt heel goed.’



Motivatietrainingen voor leerlingen 

Sommige leerlingen lukt het maar 
niet om in Coronatijd hun school-
werk bij te houden. Natuurlijk doen 
we er als school alles aan om hiaten 
weg te werken, maar we zagen en 
zien bovendien dat het sommige 
leerlingen minder goed lukt  om het 
schoolwerk zelfstandig op te pakken 
op het moment dat ze minder vaak 
fysiek op school zijn, of juist nu we 
weer wel fysiek op school aanwezig 
mogen zijn. Daarbij willen we ze 
extra helpen. Dat doen we met 
behulp van extra subsidiegelden die 
hiervoor beschikbaar zijn gesteld.  

Via het Vituscollege, waar dezelfde 
vraag speelt, kwam de Vitusmavo  
in contact met Dominique  
Warmerdam van Psychologie in  
het Onderwijs. Zij heeft een training 
ontwikkeld voor leerlingen die 
moeite hebben zichzelf te motive-
ren voor het doen van schoolwerk. 

Dominique gaat er, vanuit verschil-
lende wetenschappelijke theorieën 
vanuit dat er voor leerlingen drie 
dingen nodig zijn om gemotiveerd 
te raken: 
-  het gevoel dat ze het goed 

kunnen doen
-  de vrijheid om het op hun  

eigen manier te doen
- en het hebben van een doel. 

De training die zij heeft ontwikkeld 
gaat niet alleen over motivatie en 
doelen stellen, maar ook over 
plannen, focussen en leertechnie-
ken en het omgaan met tegensla-
gen. In de training komen verschil-
lende thema’s aan bod en uit de 
praktijk blijkt dat de meeste leerlin-
gen zich in minstens één van die 
thema’s wel herkennen. Het is niet 
moeilijk om leerlingen even kort te 
motiveren, vindt Dominique, maar 
zodra die motivatie niet direct leidt 
tot het succes van bijvoorbeeld een 
goed cijfer, laten sommige leerlin-
gen het er snel weer bij zitten. 

Psychologie in Onderwijs 

heeft een training ontwikkeld 

voor leerlingen die moeite 

hebben zichzelf te motiveren.

Voor leerlingen die moeite hebben 
met hun motivatie, zeker in Corona-
tijd, start de Vitusmavo in samen- 
werking met Dominique en haar 
team van psychologen een vijf- 
weekse training, met individuele 
coaching en groepssessies, waarin 
gepoogd wordt de mindset van  
de leerling te veranderen. 

De leerjaarcoördinatoren bepalen 
samen met de coaches voor welke 
leerlingen deze training nuttig zou 
kunnen zijn. De coaches gaan in 
gesprek met leerling en ouders.  
Zijn ouders en leerling ook overtuigd 
van het feit dat de leerling baat kan 
hebben bij de training, dan wordt  
de leerling aangemeld. De eerste 
twee groepen met vierdejaars 
leerlingen zijn inmiddels gestart. 
Mocht dit succesvol (b)lijken, dan 
zullen de workshops aan meer 
groepen, ook uit andere leerjaren, 
worden aangeboden.



De Vitusmavo gaat voor duurzaam  
en een schone leefomgeving 

De leerlingen uit leerjaar 2 hebben 
tijdens de ToDo-week deelgenomen 
aan een tweedaags programma  
over duurzaam omgaan met afval en 
energie.  De Vitusmavo wil met de 
leerlingen een bijdrage leveren  
aan een duurzame samenleving,  
op school en thuis. We dagen de 
leerlingen uit en maken hen bewust 
hoe zij zelf kunnen bijdragen aan 
duurzaamheid en de impact die zij 
kunnen hebben. Voorafgaand aan 
deze workshopdagen is er tijdens de 
klassen les gesproken wat de school 
al doet met afval en duurzaamheid 
en zijn er nieuwe ideeën aangedra-
gen zoals regenwater zuiveren en 
hergebruiken, meer zonnepanelen, 
minder papierverbruik en meer 
groen in de lokalen zoals planten  
om de lucht te zuiveren. 

De Vitusmavo daagt de leerlingen uit  

een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Na een aftrap waarin Petra Laseur, 
(bestuursvoorzitter van het SIVOG) 
nog maar eens aangaf dat het om 
duurzaam denken en doen gaat,  
hebben de leerlingen workshops 
gevolgd over de plastic soep en afval 
scheiden en ontwierpen zij onder 
leiding van Uiten Creatieve Educatie 
energieobjecten die hun ‘licht 
schijnen’ op  hun creatieve ideeën 
voor vormen van duurzame energie-
voorziening. Onder leiding van 
energiecoaches van Wattnu hebben 
leerlingen geleerd met welke kleine 
maatregelen je handig energie kunt 
besparen en welke grote maatrege-
len ook nog mogelijk zijn. Ze hebben 
het certificaat Energiecoach Junior 
behaald. Ook is er een campagne 
ontwikkeld voor op school om 
zwerfvuil te verminderen en gaat  

de Vitusmavo de omgeving van de 
school in een snoeproute geregeld 
schoon prikken om zo een bijdrage 
te leveren aan Gooise Meren  
100% zwerfvuil vrij. 

Dit project met de Vitusmavo is  
tot stand gekomen door samen- 
werkende partijen: Samen Sneller 
Duurzaam Gooise Meren, Energie- 
coöperatie WattNu, Gooise Meren 
zwerfafvalvrij, Plastic Soup  
Foundation, UITEN creatieve  
educatie, Omgevingseducatie Gooi, 
Vecht- en Eemstreek. 



Filmproject leerjaar 3 
Leerlingen van het derde leerjaar 
volgen op de Vitusmavo het vak 
CKV (Cultureel Kunstzinnige  
Vorming). In het kader van dit vak 
zijn onze derdeklassers onlangs van 
start gegaan met een filmproject 
van acht weken. Zij brengen de 
Vitusmavo op een leuke en originele 
manier in beeld. Het filmmateriaal 
kan ook worden gebruikt als pro- 
motiemateriaal voor de school, zo is  
de gedachte. Groep acht leerlingen 
en hun ouders kunnen dan online 
zien wat de Vitusmavo allemaal  
te bieden heeft. 

Het project staat onder leiding van 
CKV- en tekendocente Catelijne 
Calten Houwing en Kim Schulte. 
Vanuit een eerdere functie had 
Catelijne contact met filmmaker 
Edward Cook, waarmee zij al vaker 
een filmproject draaide. Edward was 
bij de kick off van het project in de 
afgelopen ToDo week en gaf een 
twee uur durende workshop, waarin 
de leerlingen leerden hoe ze met 
hun telefoon kunnen filmen, hoe  
ze een interview moeten afnemen, 
welke vragen ze kunnen stellen en 
waar ze allemaal op moet letten  
bij het filmen.

De derdeklassers brengen de Vitusmavo 

op een originele manier in beeld!

De leerlingen gaan binnenkort  
aan de hand van thema’s (zoals de 
verschillende vakken, ToDo weken, 
sportklas, maar ook huiswerkbege-
leiding) in tweetallen filmpjes maken. 
De thema’s zijn verdeeld door het 
trekken van lootjes. Met het getrok-
ken thema hebben ze een woordspin 
gemaakt en gaan ze alle stappen 
doorlopen die nodig zijn om een  
film te gaan maken. Enkele van die 
stappen, zoals bijvoorbeeld het 
schrijven van een zakelijke mail en 
interviewvragen maken, zijn vakover-
stijgend. In de filmpjes worden ook 
ervaringen van oud-leerlingen 
gebruikt, die vooral gaan over de 
gezelligheid van de school, het feit 
dat iedere leerling zichzelf mag zijn 
en hoezeer de oud-leerlingen de 
betrokkenheid van de docenten 
waardeerden. De filmers leren hoe  
ze met die ‘bril’ de school in beeld 
kunnen brengen. Ieder tweetal maakt 
van het eigen thema een montage 
van maximaal twee minuten. Edward 
Cook gebruikt het materiaal van  
alle filmers om een professionele 
montage te maken die kan worden 
gebruikt om naar buiten te brengen. 

Bij het filmproject komt ook de AVG 
(privacywet) aan bod. De filmers 

krijgt tips hoe ze kunnen filmen 
zonder gezichten in beeld te  
brengen of hoe ze scenes kunnen 
ensceneren waarin alleen leerlingen 
voorkomen die toestemming 
hebben van hun ouders om in  
beeld te komen. Naast onze derde-
jaars gaan ook groepjes leerlingen 
uit leerjaar 1 en 2 de komende tijd 
vlogs maken over de dagelijkse 
gang van zaken op school. Die zult  
u op onze social mediakanalen zien 
verschijnen. Als school zijn we erg 
benieuwd naar het resultaat!



Sportklas
De Vitusmavo is dit schooljaar in  
het eerste leerjaar van start gegaan 
met een sportklas. Leerlingen in de 
sportklas hebben twee extra uren 
sport per week, waarin ze kennis- 
maken met verschillende sporten, 
die ze normaal gesproken niet zo 
snel zouden kunnen uitproberen.  
De sportklasleerlingen hebben op 
dit moment twee skilessen gevolgd, 
Touch Rugby gespeeld (een vorm 
van rugby tijdens de reguliere 
lessen met een afsluitende clinic  
in de ToDo-week), Flag Football 
gedaan (een vorm van American 
Football/het bedenken van een 
‘Play’ en die uitvoeren tegen de 
andere teams) en polsstokhoogs-
pringen uitgeprobeerd (3 lessen  
met een afsluitende clinic van 
Nederlands recordhouder Femke 
Pluim). Ook hebben ze geskate-
board. Waterpolo is helaas  
vanwege Corona verplaatst.

Sportdocent Stefan van der  
Manden benadrukt dat het bij 
bovenstaande activiteiten niet 
alleen gaat om het sporten zelf.  
“Het geduld om sport te kijken en  
te analyseren is net zo belangrijk,” 
zegt hij. “Zo hebben we de bewegin-
gen die het lichaam moet maken 
tijdens een polsstokhoogspring- 
beweging geanalyseerd en in 
stukjes gehakt. Op deze manier 
konden de leerlingen de beweging 
in stapjes oefenen. Daarbij hebben 
we elkaar gefilmd en bekeken wat er 
goed gaat maar ook bekeken welk 

stukje beweging nog verbeterd kan 
worden. Op deze manier waren we 
optimaal voorbereid op de clinic van 
Femke Pluim. Als sportklasser is het 
verder belangrijk om zelfredzaam  
te zijn. Het starten, op gang houden 
en het eventueel aanpassen van  
een spelvorm is belangrijker dan  
het kunnen winnen van een spel.” 

Brugklassers Noor en Reijer volgen 
de sportklas. Noor hockeyt en heeft 
in het verleden getennist. Zij koos 
voor de sportklas omdat ze graag 
veel sport en omdat een paar vrien-
dinnen ook voor de sportklas kozen.  
Reijer hockeyt en heeft gejudood  
en gezwommen. Hij bezocht de 
open dagen van de Fontein mavo  
en de Vitusmavo, koos bewust voor 
de sfeer op de Vitusmavo en meldde 
zich vervolgens aan voor de sport-
klas. Veel sporten en vooral het 
ontdekken van veel verschillende 

sporten sprak hem aan. Na het 
schrijven van een motivatiebrief 
werden beide bruggers toegelaten 
tot de sportklas. “Je hoeft niet heel 
goed in sport te zijn,” zegt Reijer. 
“Sommige kinderen kunnen zich 
beter concentreren in de vaklessen 
als ze meer bewegen.” Noor vult aan: 
“Het geeft extra motivatie.” Tot de 
herfstvakantie werd er op het veld 
gesport – “vooral veel rennen,”  
aldus Reijer – en vanaf na de herfst-
vakantie vinden de reguliere lessen 
plaats in de gymzaal van school. 
‘Rambal’ is daarbij een favoriet. 

De sportklas bevalt Noor en Reijer 
goed en ook de Vitusmavo valt in  
de smaak. “De school is klein en 
gezellig, je weet waar je heen moet,” 
vindt Noor. “Je kent de leraren en  
de leraren kennen jou,” zegt Reijer. 
Hij voegt eraan toe: “Je moet de 
school niet alleen kiezen voor de 
sportklas, ook al is die nog zo leuk, 
want je hebt niet alleen maar sport.” 
Noor: “Je moet echt voelen waar  
je wilt rondlopen.”
In de planning staan nog: Judo  
(3 lessen), Klimmen (2 lessen), 
Schaatsen (ToDo-week2), EHBSO 
(februari 3 lessen), Waterpolo (maart 
3 lessen), Lesgeven (in voorberei-
ding op helpen bij een bassischool 
sportdag), Looptraining (in voorbe-
reiding op deelname Wallenloop), 
Zwemmen (i.c.m. wallenloop en  
een fietsles levert dit een tijd op 
voor een triatlon).
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Toen Fee in groep 8 van de Brands-
ma school zat en een VO school 
moest kiezen, bezocht ze de open 
dagen van de Fontein mavo en de 
Vitusmavo. “Ik heb me laten advise-
ren door mijn ouders maar ben voor-
al ook op mijn gevoel afgegaan,” 
vertelt ze. “De Fontein was te groot, 
vond ik, maar op de Vitusmavo 
voelde ik me wel gelijk thuis.”  
De open dag van de Vitusmavo 
vond nog voor het uitbreken van 
Corona plaats, maar toen het 
schooljaar van start ging was alles 
anders. “Ik dacht op de open dag:  
zo gaat mijn schooltijd eruit zien,” 
zegt Fee, “maar toen ik op de Vitus-
mavo begon vroeg ik me af of we 
mijn hele schooltijd met Corona  
te maken zouden hebben. Gelukkig 
waren er al direct leuke meiden 
waarmee ik een vriendinnengroepje 
vormde.” Aan alle nieuwe vakken 
moest Fee wel wennen, maar met 
wat hulp kwam het allemaal goed. 
“Het leukste vak vind ik tekenen,  
het moeilijkste vak wiskunde –  
maar daar heb ik nu hulp bij.” 

Fee’s moeder Maartje is heel tevre-
den met de Vitusmavo. Fee is haar 
jongste, de middelste zit op de 
Fontein mavo, de oudste ging naar 
het Vituscollege en studeert nu. 
Veel vergelijkingsmateriaal dus.  
“Fee komt elke dag vrolijk uit school 
en dat is heel belangrijk,” vindt 

Maartje. “Ze heeft haar weg gevon-
den, kan het niveau aan en heeft 
leuke vriendinnen. De overstap van 
de basisschool is prima verlopen. 
Hoewel de fysieke voorlichtings-
avond niet kon doorgaan en alles 
online moest, vind ik dat de Vitus-
mavo ons goed op de hoogte houdt. 
We hebben laatst als ouders samen 
met Fee een kennismakingsgesprek 
gehad met leerjaarcoördinator Nick 
Spaan en Fee heeft regelmatig 
gesprekken met de klassenlerares. 
Er is veel aandacht om de kinderen 
heen, zodat als het even minder gaat 
of we vragen hebben, de lijnen heel 
kort zijn. Als andere ouders mij 
zouden vragen hoe de Vitusmavo 
bevalt, zou ik dat zeker noemen. Fee 
wil, als dat lukt, na 2 mavo naar de 
havo op het Vituscollege, of anders 
na 4 mavo. Maar het belangrijkste is 
dat ze lekker in haar vel zit!” 

Dante woont 
in Muiderberg, 
waar hij de 
Oranje Nassau 
School 
bezocht. Toen 
het tijd was 
om een VO 
school te 
kiezen, ging 

hij kijken bij vijf verschillende 
scholen in de regio. Hoewel er 
scholen dichterbij waren, koos 
Dante voor de Vitusmavo. Elke dag 
fietst hij met andere kinderen uit 
Muiderberg naar Naarden.  
“Op de open dag viel me op dat  
de Vitusmavo lekker klein is, net als 
mijn oude basisschool,” vertelt hij. 
“Dat sprak me wel aan.” Corona 
maakte de start van het schooljaar 
wat onzeker: konden de leerlingen 
wel naar school? De Vitusmavo 
maakte alles snel en goed duidelijk. 

“Eenmaal op school had ik al snel 
een leuk groepje vrienden om mee 
om te gaan,” zegt Dante. “De nieuwe 
vakken die ik op school krijg vind  
ik niet heel moeilijk, alles gaat 
eigenlijk wel goed. Tekenen vind ik 
leuk en gym ook, maar geschiedenis 
iets minder.” 

Vader Marc vond de overstap van 
zijn enige kind misschien nog wel 
spannender dan Dante zelf.  
“Loslaten is moeilijk, zeker omdat 
Dante een vroege leerling is,” zegt 
hij. “Gelukkig ging het heel snel heel 
goed en was de overstap geleidelijk, 
omdat de Vitusmavo een kleine 
school is. De communicatie vanuit 
school is goed, informatief en op 
tijd. Ik heb het idee dat veel dingen 
prima kloppen op school en van 
Dante krijg ik ook positieve verha-
len.” Een fysieke voorlichtingsavond 
aan het begin van het schooljaar 
heeft hij nauwelijks gemist. Marc:  
“Ik had geen vergelijk met hoe het 
anders zou gaan. We hebben de 
online presentatie als informatief 
ervaren – niet ideaal , maar de 
inhoud was prima en daar gaat het 
om. Het driehoeksgesprek vond  
wij als ouders ook zeer waardevol. 
De Vitusmavo schakelt snel: een 
dag voor de excursie naar het 
Rijksmuseum werden de musea 
gesloten. De school regelde snel 
een workshop schilderen als ver- 
vanging. Dat de kinderen zichzelf 
kunnen zijn vind ik heel prettig.  
Zo draagt Dante een ring van zijn 
onlangs overleden overgrootmoe-
der en dat wordt gewoon geaccep-
teerd door de andere kinderen.”
Marc is lid van de ouderraad  
geworden, om betrokken te zijn  
bij de school van zijn zoon. Dante 
hoopt dat hij elk jaar overgaat en 
een leuke tijd heeft. Misschien wil 
hij na de tweede naar de havo, 
daarom probeert hij goede cijfers  
te halen. Hij gaat iedere dag met 
veel plezier naar school en komt 
elke dag blij thuis!

Hoe gaat het met onze bruggers? 

Onze brugklassers hebben inmiddels 12 weken Vitusmavo achter de rug.  
Zij beleefden hun welkom op onze school in coronatijd. Hoe hebben ze  
de overstap van de basisschool naar de Vitusmavo ervaren?  
We vroegen het bruggers Fee en Dante. 


