
  

Aan: leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) leerjaar 1, 2 en 3 

Betreft: laatste schoolweken 

 

Naarden, 11 juni 2021       20.139 lag/stb 

 

 

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

 

Inmiddels zijn leerjaar 1 en 2 aan het einde van de laatste lesweek aanbeland en is voor 

leerjaar 3 de SE-week gestart. Graag informeren wij jullie over de laatste weken van het 

schooljaar. Na de toetsweek en ToDo-week zijn er twee weken waarin er geen lessen 

meer plaatsvinden, maar er wel verschillende activiteiten zijn. Ook vinden de 

overgangsvergaderingen plaats. Voor de overgangsnormen verwijs ik jullie naar de 

website.  

 

Onderstaand is per week een agenda weergegeven. Let goed op in welke kolom je 

moet kijken: MH1 en MH2 of M3. Tijden en lokalen worden in Magister vermeld. 

Daarnaast wordt naar een aantal bijlagen verwezen.  

 

*Alle agendapunten met een sterretje gelden voor individuele leerlingen met wie 

hierover specifieke afspraken worden gemaakt. Alle overige punten gelden voor 

iedereen. 

 

Week 24 MH1 en MH2 M3 

ma 14 jun eindtoetsweek SE-1  

 

di 15 juni eindtoetsweek 

 

SE-1  

 
wo 16 juni eindtoetsweek 

 

inhalen gemiste SE’s* 

do 17 juni eindtoetsweek 

 

inhalen gemiste SE’s* 

vr 18 juni eindtoetsweek 

 

inzien gemaakte SE’s 

inschrijven herkansing SE-1 M3 
 

Toelichting eindtoetsweek onderbouw 

Voor de onderbouw geldt dat er iedere dag twee toetsen zijn ingepland, of een toets 

en een leerlingvolgtoets. Deze toetsen vinden plaats tijdens het 2e en 3e uur. Tijdens 

het 4e uur zijn er inloopuren voor de vakken waarvoor leerlingen de volgende dag een 

toets hebben. Tijdens dit inloopuuris een vakdocent aanwezig (dit kan een andere 

docent zijn dan leerlingen normaal hebben) om vragen te beantwoorden of de stof nog 

een keer door te nemen. Het inloopuur is niet verplicht, maar kan natuurlijk wel heel erg 

handig zijn! Het rooster met daarin de precieze tijden en lokalen is in Magister terug te 

vinden. 

https://vitusmavo.nl/leerlingen/overgangsregeling/


  

Week 25 MH1 en MH2 M3 

ma 21 juni ToDo-week ToDo-week 

di 22 juni ToDo-week ToDo-week 

wo 23 juni ToDo-week Herkansing SE1 

do 24 juni ToDo-week ToDo-week 

vr 25 juni ToDo-week ToDo-week 

Het rooster voor de ToDo-week wordt in Magister gezet. Daarnaast is er bij deze brief 

een bijlage te vinden met meer informatie over de verschillende onderdelen die 

plaatsvinden in de komende ToDo-week.  

 

Week 26 MH1 en MH2 M3 

ma 28 juni Inzien toetsen 

Afronddag* 

Inzien herkansingen 

Afronddag* 

di 29 juni Wegens rapportvergadering 

geen verplichtingen leerlingen 

Wegens rapportvergadering geen 

verplichtingen leerlingen 
wo 30 juni Begeleidingsdag* Begeleidingsdag* 

do 1 juli Begeleidingsdag* Begeleidingsdag* 

vr 2 juli Begeleidingsdag* Begeleidingsdag* 

 

 

Week 27 MH1 en MH2 M3 

ma 5 juli Herkansingen* 

Begeleidingsdag* 

Begeleidingsdag* 

di 6 juli Begeleidingsdag* Begeleidingsdag* 

wo 7 juli Begeleidingsdag* Begeleidingsdag* 

do 8 juli Rapportuitreiking (zie schema) 

Boeken inleveren (zie schema) 

Rapportuitreiking (zie schema) 

Boeken inleveren (zie schema) 
vr 9 juli Start zomervakantie Start zomervakantie 

 

 

 

 



  

Toelichting agendapunten  

 

Inzien SE’s / toetsen / herkansingen 

Leerlingen kunnen op school hun gemaakte en nagekeken toetsen inzien, waarbij zij 

aan een vakdocdent vragen kunnen stellen over het gemaakte werk. 

 

Herkansing SE1 

Alle leerlingen M3 hebben het recht een SE te herkansen. Hiervoor moeten zij zich 

uiterlijk vrijdag 18 juni via Magister inschrijven. Informatie hierover ontvangen de 

leerlingen per mail. 

 

Afronddag (ma. 28 juni) 

Leerlingen die nog een opdracht o.i.d. af moeten ronden, worden op deze dag op 

school verwacht om dit af te maken. Hierover worden individuele afspraken gemaakt 

met leerlingen door de vakdocent, coach of leerjaarcoördinator. Heb je alles netjes op 

orde, dan word je niet ingedeeld voor de afronddag.  

 

Begeleidingsdagen  

Tijdens de rapportvergaderingen (29/6) wordt bepaald welke leerlingen een 

herkansing moeten doen om over te gaan. Deze leerlingen worden hierover op 

dezelfde dag door hun coach gebeld. De herkansers worden tijdens de 

begeleidingsdagen op school verwacht om de herkansing voor te bereiden. Hierover 

worden met de betreffende leerlingen individuele afspraken gemaakt. 

Daarnaast zijn er misschien leerlingen die wel over zijn, maar minder sterk in bepaalde 

vakken. Zij kunnen het advies krijgen deel te nemen aan de begeleidingsdagen.  

Tot slot zijn er leerlingen die over zijn, maar het zelf prettig vinden om deel te nemen 

aan de begeleidingsdagen. Dit kan worden aangegeven in dit formulier. Wij willen 

graag weten voor welk vak de begeleiding gewenst is en om welke stof / welk 

onderdeel het gaat. N.a.v. de aanmelding zal contact met je worden opgenomen door 

de vakdocent, coach of leerjaarcoördinator.  

 

Boeken inleveren en rapportuitreiking do. 8 juli  

Leerjaar Boeken inleveren Rapport ophalen en klassenles 

Leerjaar 1 12.30 – 13.00 uur in de gymzaal 13.00 – 14.00 uur 

Lokalen via Magister 

Leerjaar 2 11.15 – 12.15 uur in de gymzaal 12.15 – 13.15 uur  

Lokalen via Magister 
Leerjaar 3 10.00 – 11.00 uur in de gymzaal 09.30 – 10.00 uur  

Lokalen via Magister 

Leerjaar 4 13.45 – 14.45 uur in de gyzmaal 
Herkansers die hun boeken nog 
nodig hebben: na 15.30 uur 

n.v.t. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RjC3QK2ssEKXIcwODAQeSTo3r_EMIjRCsmUgGlESViVUOTVXRFQ2UjNCUkYwOFVRMzhVOUZCSVdZUi4u


  

Als bijlage is een brief van het leermiddelenfonds te vinden, met daarin een aantal 

aandachtspunten voor het inleveren van de boeken. Voor leerjaar 1 en 2 is een 

inleverdocument toegevoegd, met daarin alle boeken die moeten worden ingeleverd 

per vak. Voor leerjaar 3 wordt deze lijst individueel verzonden, omdat alle leerlingen 

een ander vakkenpakket hebben. Deze lijst ontvangen jullie later per post of mail.  

 

Corona, NPO en zomerschool 

Het is natuurlijk een gek jaar geweest. Jullie hebben vast in de media gehoord over het 

NPO, het Nationaal Programma Onderwijs. Er komt veel geld beschikbaar, waarmee we 

eventuele achterstanden kunnen wegwerken. Momenteel werkt een projectgroep aan 

de invulling hiervan. De uitkomsten uit de enquête die wij een tijdje geleden onder 

leerlingen en ouders afnamen, nemen we hierin mee. In een nieuwsbrief die volgende 

week wordt verstuurd, lees je alles over de uitslagen van de enquête en de plannen 

voor het NPO. Over één van die plannen willen we je nu alvast vertellen, we 

organiseren namelijk een zomerschool! In de aparte bijlage lees je hier meer over.  

 

Schoolpasjes en kluisjes  

Alle leerlingen moeten hun schoolpasjes bewaren en ook het komende schooljaar 

gebruiken. Zorg ervoor dat jouw kluisje leeg is vóór vrijdag 9 juli. Op deze dag worden 

namelijk alle kluisjes leeggeruimd door de conciërge: alles wat er dan nog in ligt, gaat 

naar de Kringloop. De school is elke dag open, dus genoeg momenten om je kluisje 

uiterlijk 8 juli te komen leeghalen.  

 
 
Namens alle medewerkers wens ik jullie allemaal alvast een zonnige  
en prettige vakantie!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens de leerjaarcoördinatoren, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur Vitusmavo 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: Informatie inleveren boeken incl. inleverdocument leerjaar 1+2 

  Informatie ToDo-week 

  Informatie zomerschool  


