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Vitusmavo, fijne mavo
Op de Vitusmavo stimuleren we elke leerling om eigen talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. Zo bereiden ze zich voor op een mooie toekomst
en gaan ze zelfverzekerd verder bij één van de twee havoscholen in de buurt
of bij een mbo-opleiding. We geven veel persoonlijke aandacht; uw kind staat
echt centraal. Daarom is de Vitusmavo zo’n fijne mavo!
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”Ze gaat met plezier naar
school en komt elke dag vrolijk
thuis en dat is heel belangrijk”
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goede kansen:
opstromen en
doorstromen

vader van een brugklasser
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alvast wat zien van de
Vitusmavo?

”Er is veel
aandacht voor de kinderen
en wanneer het even wat minder
gaat of we vragen hebben, zijn
de lijnen heel kort.”
”De school is
gezellig en overzichtelijk,
je weet snel waar je
moet zijn”

moeder van een
brugklasser

brugklasser

”Ik vind het belangrijk
dat leerlingen zich vrij voelen te
denken en te zeggen wat zij willen.
Lekker direct, eerlijk en open, zonder bang
te zijn voor de reacties”
docent
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iedere leerling is uniek
We begeleiden leerlingen op verschillende manieren. Geen kind is hetzelfde,
dat weet u als ouder als geen ander. Wij kiezen dan ook voor een persoonlijke
benadering. Er valt gelukkig meer dan genoeg te kiezen, tóch moet iedereen
uiteindelijk in veel opzichten dezelfde dingen leren. Wat fijn is van de Vitusmavo is dat uw kind de begeleiding krijgt die bij hem of haar past en dat
kan voor iedereen iets anders zijn. Iedere leerling heeft daarom een eigen
coach, die hier met uw kind naar kijkt en hem of haar ook zelf leert na te
denken over wat hij of zij nodig heeft.
Bij de voortgangsgesprekken op school vertelt uw kind zélf aan u hoe het
gaat op school en welke doelen hij of zij voor de komende tijd heeft. De coach
is daar natuurlijk ook bij. Uw kind staat in dit driehoeksgesprek dus letterlijk
centraal.

een persoonlijke coach
voor uw kind, hoe fijn is dat?
Niet alleen bij het sporten heb je een coach; ook op de Vitusmavo heeft
iedere leerling een eigen coach. De coach helpt persoonlijk met de vragen
waar uw kind mee zit, moedigt aan en zet ze aan het denken. De coach kent
uw kind echt en uw kind kan er altijd terecht.

wat doet een klassenleraar?
Elke klas heeft een eigen klassenleraar. Die is er dus voor de hele klas.
Bijvoorbeeld om zaken over school uit te leggen of extra aandacht te besteden
aan hoe het met de klas tijdens de lessen gaat. De klassenleraar zorgt er samen
met de klas voor dat de sfeer in de klas goed en gezellig blijft.

wat doet een leerjaarcoördinator?
Ieder leerjaar is weer anders en daarom is er voor ieder leerjaar een coördinator die ervoor zorgt dat alles goed verloopt. De leerjaarcoördinator
overlegt regelmatig met de coaches en de klassenleraren. Zo weet de leerjaarcoördinator precies wat er allemaal speelt en wordt daar rekening mee
gehouden.

begeleiding bij faalangst
Bijna ieder kind kent momenten van faalangst. Ze zijn bijvoorbeeld bang
om een onvoldoende te halen voor een toets, of ze durven niet om extra
uitleg te vragen. Daarom hebben we op de Vitusmavo de faalangsttraining.
De training wordt zowel aan een groep leeftijdsgenoten, maar soms ook
individueel gegeven.

begeleiding bij dyslexie
en dyscalculie
Voor kinderen met dyslexie of dyscalculie hebben we
een speciaal protocol met alle informatie over hoe de
Vitusmavo omgaat met dyslexie en dyscalculie. Het
actuele protocol is te vinden op onze website. Ook is
er een speciale RT-specialist aan de school verbonden.
U vindt de contactgegevens op onze website.
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”Leerjaar 1 draait
om het zich veilig laten voelen
van de nieuwe leerlingen en ervoor
te zorgen dat de nieuwe klassen
leuke groepen worden”
Nick Spaan, coördinator
leerjaar 1

hoe werkt het op de Vitusmavo?
Mavo ToDo, speciaal voor uw kind
Op de Vitusmavo geven we ons onderwijs op een manier die
we Mavo ToDo noemen. Dat betekent: Toepassingsgericht
en Doelgericht onderwijs. Bij Mavo ToDo horen vragen die
steeds terugkomen: Wie ben ik? - Wat kan ik? - Wat wil ik?
- Wat ga ik doen?
Die vragen stellen leerlingen zichzelf als
”De overstap
leerling van de Vitusmavo, maar stellen wij
van de basisschool is
ook regelmatig aan leerlingen. Zo blijven we
prima verlopen en ze heeft haar
in gesprek over wie uw kind is, over zijn of
weg gevonden. Hoewel de fysieke
haar talenten en uiteindelijk kunnen we
voorlichtingsavond niet kon
adviseren welke vervolgopleiding het
doorgaan en alles online moest, vind
beste bij uw kind past. We werken in vier
blokken van acht weken met aansluitend
ik dat de Vitusmavo ons goed op
een ToDo-week. Een blok bestaat uit
de hoogte heeft gehouden”
klassikale lessen en een project waarin twee
moeder van een
of meer vakken samenwerken rond een thema
brugklasser
of beroep. De ToDo-week bestaat uit
driehoeksgesprekken, sport, cultuur, reparatie,
inhalen, verdieping, afronding van de projecten en presentaties.
voorbeeld van een lesweek

coachmoment
project
vitusuur
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huiswerk op school maken, dat kan!
Vaak is er al tijdens de les de gelegenheid om een gedeelte van het huiswerk te maken. Dat is handig, want bij vragen kan de docent gelijk helpen.
Daarnaast kan de leerling er ook voor kiezen (bijna) al het huiswerk op
school te maken. Dat kan in de studie-uren. Daarin kun je vaak al flink wat
huiswerk afkrijgen, zodat er na schooltijd tijd is voor andere dingen.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor vakgerichte begeleiding, dit is extra
begeleiding bij een vak waar de leerling wat meer moeite mee heeft.

vitusuren
Een leerling kan er op de Vitusmavo ook voor kiezen om één of meerdere
studie-uren of vakgerichte begeleiding ‘in te ruilen’ voor Vitusuren. Dit zijn
extra’s zoals een kennismaking met Spaans, mindfulness, toneel, robotica
of extra kunst en sport. Afhankelijk van de periode, behoefte en noodzaak
kunnen deze flexibel worden ingevuld, in samenspraak met u en de coach.
Per periode kiest de leerling welke uren voor studie-uren, vakgerichte
begeleiding en Vitusuren worden ingezet.

laptop/ICT Smart
Op school worden laptops en boeken naast elkaar gebruikt. Op de Vitusmavo werken leerlingen met een eigen laptop, die kan worden gekocht
of voor een klein bedrag per maand gehuurd.
We vinden het belangrijk dat iedereen met een laptop leert werken
”De communicatie
en dit is geïntegreerd in de verschillende vakken en projecten.
vanuit school is goed,
In de lessen worden ook regelmatig websites met video’s en
informatief en op tijd. Ik heb
opdrachten gebruikt. De leerlingen maken op de laptop hun
het idee dat veel dingen prima
presentaties, verslagen, en misschien wel een film of vlog.
kloppen op school en van
Er wordt gewerkt met een Microsoft 365-account van school
en ze leren hoe je daar het beste gebruik van kunt maken.
Dante krijg ik ook veel
Over het gebruik van een mobiel op school zijn duidelijke
positieve verhalen.”
afspraken, maar ook die wordt soms in de les gebruikt.

vader van een
brugklasser

is uw kind gek op sport?
Dan is de sportklas echt is iets voor uw kind. Per week krijgen deze leerlingen twee uur extra sport en ze maken kennis met sporten die ze misschien
nog niet kennen. Denk aan judo, mountainbiken of atletiek. Daarbij worden
er ook soms clinics gegeven door topsporters.
In de sportklas worden ook andere vaardigheden
geleerd waar de leerlingen later veel aan hebben:
leidinggeven, organiseren, samenwerken, communiceren en nog veel meer!
In juni krijgen de kinderen die zich voor de
sportklas hebben ingeschreven
”Ik heb bewust
een warmloopmiddag
gekozen voor de sfeer op
om de sportieve skills en
motivatie te testen.
deVitusmavo en ik ben
Er zijn extra kosten verbegonnen in de sportklas. Als ik
bonden aan de sportveel beweeg onthoud ik
klas. De extra ouderdingen beter.”
bijdrage bedraagt €135,per leerjaar, inclusief
brugklasser
(eenmalig) kledingpakket.
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goede kansen:
opstromen en doorstromen
goede resultaten
De Vitusmavo staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dat zeggen we niet
zomaar, dat kunnen we staven met cijfers. Ons slagingspercentage is al
jaren stabiel rond de 95%. Daarnaast en minstens zo belangrijk: de behaalde resultaten zijn, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, hoog.
In 2019 behaalden onze leerlingen een gemiddeld cijfer van 6,85
(voor alle vakken) op het centraal examen. Daarmee behoorde onze
school tot de landelijk best scorende scholen. Ons onderwijs leidt
dus aantoonbaar tot goede resultaten.

aansluiting vervolgonderwijs
Om leerlingen te helpen om te kiezen wat bij ze past, hebben
we in alle klassen Loopbaanontwikkeling en -begeleiding
(LOB). Al vanaf de eerste klas praten we daar met leerlingen
over. De coach speelt daarin een belangrijke rol. We hebben
een uitgebreid begeleidingsprogramma om leerlingen te helpen bij het maken van keuzes, zowel voor vakken op school als
voor een vervolgopleiding (mbo of havo). In de bovenbouw is er
een arbeidsoriëntatie week en bezoeken de leerlingen verschillende mbo-opleidingen.

na de tweede klas doorstromen naar de havo op het
Vituscollege. Na overleg met de
coach kwamen we samen tot de
conclusie dat hij er nu nog niet aan
toe was. Nu is hij van plan na zijn
eindexamen de overstap te
gaan maken.”

collegeroute naar de havo
De basisschool geeft met een mavo-/havoadvies aan dat de leerling de
potentie heeft om, in zijn eigen tempo, door te groeien naar de havo. De
leerling start dan op de Vitusmavo in de tweejarige mavo-/havobrugklas
met de Collegeroute: een programma waarin leerlingen zich voorbereiden
op een eventuele overstap naar de havo. Wij doen er alles aan om ze daarbij
te ondersteunen. Het programma van de Collegeroute is erop gericht om in
beeld te krijgen of een leerling voldoende capaciteiten en bagage heeft om
de overstap te kunnen maken. We hanteren daarom geen hoge drempels in
de vorm van extra strenge cijfernormen. Overstappen kan op twee momenten: na het tweede leerjaar of na het behalen van het mavodiploma.

naar het Willem of het Vitus?
De Vitusmavo biedt volop mogelijkheden om door te stromen naar
niet één, maar twee havoscholen in Bussum: het Willem de Zwijger
College en het Vituscollege. Omdat onze scholen samen deel
uitmaken dezelfde stichting (SIVOG) kennen zij elkaar goed en zijn
de lijnen kort. De Collegeroute is opgezet door de drie scholen samen;
zo zorgen we er samen voor dat leerlingen een goede aansluiting
hebben op een havo-opleiding van één van de beide colleges. Als uw
kind eraan toe is om naar de havo te gaan, heeft hij/zij beide scholen al
een paar keer van binnen gezien en er lessen gevolgd. Zo weet uw kind
dan precies welke havo het beste bij hem/haar past. Over de Collegeroute
is een speciale folder beschikbaar. Die kunt u downloaden op de website.
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’’Tijn wilde graag

moeder van een
derdejaarsleerling

alvast wat zien
van de Vitusmavo?
Scan de QR-code en bekijk wat de leerlingen,
docenten en ouders zeggen over de Vitusmavo.
Of kijk op
https://openhuis.vitusmavo.nl

belangrijke data
Voor de meest actuele data van de (online)
Open dag, de informatieavond en lesjesmiddagen,
check onze site www.vitusmavo.nl

zijn er
nog vragen?
Natuurlijk hebben we in deze brochure
niet alle vragen kunnen beantwoorden.
Daarom is er op de website www.vitusmavo.nl
nog veel meer informatie te vinden.
Het antwoord niet gevonden?
Stel uw vragen via de website.
Dan zorgen wij ervoor dat u snel antwoord krijgt.

Vitusmavo • 035 - 694 24 35
Cort v/d Lindenlaan 5 • 1412 BW Naarden
Postbus 224 • 1400 AE Bussum
info@vitusmavo.nl • www.vitusmavo.nl
Vitusmavo

@vitusmavo
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