
 

 

Aan: leerlingen Vitusmavo 

Betreft: voortgang fusie Vitusmavo en Willem de Zwijger College  

 

Naarden, 11 oktober 2021 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Jullie hebben er vast wat van meegekregen: afgelopen week vond de besluitvorming rondom 

de fusie met het Willem de Zwijger College plaats. Dit ging niet helemaal zoals we hadden 

gehoopt en er zijn allerlei berichten in de media verschenen. Liever hadden we jullie zelf over de 

plannen geïnformeerd. In deze brief doe ik dat alsnog, ook al zijn de plannen nog niet definitief.  

 

Waarom willen we ook alweer een fusie? 
In april hebben jullie laten weten dat we het Willem de Zwijger College en de Vitusmavo per 1 

augustus 2022 willen laten fuseren. Ons doel daarmee is een brede school voor mavo, havo en 

vwo en we willen graag een ondernemend onderwijsconcept met aandacht voor cultuur, 

digitale technologie en duurzaamheid. Een moderne school waarin de leerlingen centraal staan 

en waarin ook de mogelijkheid bestaat dat leerlingen voor de verschillende vakken op 

verschillende niveaus eindexamen kunnen doen. Ook hebben we in deze brief aangekondigd 

dat er een nieuwe naam voor de school komt als de fusie haalbaar blijkt te zijn. 

 

Besluiten over de fusie 

Bij een fusie zijn er verschillende partijen die daarmee moeten instemmen of de plannen 

moeten goedkeuren: de medezeggenschapsraad (MR) van beide scholen en de Raad van 

Toezicht. Vorige week moesten deze drie partijen besluiten over de fusie. De MR van de 

Vitusmavo heeft ingestemd en de Raad van Toezicht heeft goedgekeurd. De MR van het 

Willem de Zwijger College was verdeeld: het personeel was voor, de ouders en leerlingen 

tegen. Als één van de partijen geen meerderheid behaalt, kunnen de plannen niet doorgaan. 

 

Omdat wij wel heel graag een brede school met onderscheidend onderwijsconcept willen, 

gaan we kijken of we op een andere manier instemming kunnen krijgen, ‘vervangende 

instemming’ heet dat. Dit zal minstens paar weken duren. Dit betekent dat wij voorlopig nog 

niet weten of de fusie per 1 augustus 2022 een feit zal zijn. Toch zet ik alle plannen voor jullie op 

een rijtje, zodat iedereen wel precies weet hoe het zit en je het niet in de krant hoeft te lezen 😉.  

 

Keuze voor nieuw onderscheidend onderwijsconcept 

De leerlingen die nu in groep 8 zitten, krijgen volgend jaar op onze school een ander 

onderwijsconcept aangeboden, namelijk Montessori-onderwijs. Dit concept past het beste bij 

onze ambitie een ondernemende school te zijn. Daarnaast is er nog geen Montessorischool in 

Gooise Meren. Zo slaan we twee vliegen in één klap: straks is er niet alleen een 

mavo/havo/vwo-school, maar ook een Montessorischool in onze gemeente. Als alles goed gaat, 

krijgt de school krijgt voor leerlingen die nu in groep 8 zitten vanaf volgend schooljaar ook een 

nieuwe naam: het Montessori Lyceum Gooise Meren. 

 

Wat betekent dit voor de jou? 
Als je in leerjaar 4 zit, verandert er niets. Tegen de tijd dat de fusie een feit is, heb jij al je diploma 

gehaald. Zit je in leerjaar 1 t/m 3, zul je er wat meer van merken. Jullie houden het 

onderwijsconcept waar jullie voor gekozen hebben, namelijk mavo ToDo. Het  



 

 

 

Montessoriconcept geldt alleen voor leerlingen die nu nog op de basisschool zitten. Wel willen 

wij ervoor zorgen dat jullie veel zullen hebben aan de vernieuwingsontwikkelingen. We gaan 

namelijk een ‘plusaanbod’ opzetten, zoals masterclasses op het gebied van digitale 

technologie, cultuur en duurzaamheid. Dit willen we ook aan jullie aanbieden. Daarnaast kun je 

straks gemakkelijker doorstromen van mavo naar havo1 en aan de scholing die docenten 

volgen, zullen jullie natuurlijk ook wat hebben. Jullie houden namelijk gewoon je eigen 

docenten en je eigen klasgenoten. De naam van de school zal voor jullie gewoon Vitusmavo 

blijven. Voor jou verandert er op het gebied van onderwijs dus niet veel, behalve dat we ervoor 

zorgen dat alle leerlingen er zoveel mogelijk profijt van hebben.  

 

Verhuizing 
Wanneer de fusie doorgaat, betekent dit dat we gaan verhuizen in schooljaar 2022-2023. De 

leerlingen die nu in leerjaar 1 t/m 3 zitten, verhuizen volgend schooljaar naar de Nieuwe ’s-

Gravenlandseweg in Bussum, naar het gebouw waar ook het Willem de Zwijger College 

gehuisvest is. Daar zitten beide scholen dan op één locatie. Zoals gezegd houden wij ons eigen 

onderwijs, onze eigen docenten en onze eigen klasgoten. Hoe we de verhuizing precies 

aanpakken en vormgeven, dat gaan we bespreken in een denktank met jullie, jullie docenten en 

andere medewerkers en jullie ouders. Je kunt namelijk verschillende keuzes maken: doe je alles 

helemaal apart, gooi je alles door elkaar of kies je iets daar tussenin? We vinden het erg 

belangrijk om te horen wat jij prettig zou vinden. Daarom nodigen we van harte uit om mee te 

denken. Je hoort nog van ons hoe die denktank er precies uit gaat zien. In 2024 verhuist ook het 

Montessori Lyceum naar de Nieuwe ’s-Gravenlandseweg in Bussum.  

 

Meer informatie 

Wanneer er bekend is of de plannen definitief door kunnen gaan, laat ik dat jullie uiteraard 

weten. Ik zal dan ook een vragenmoment organiseren, want ik kan me voorstellen dat je 

misschien wel vragen hebt. Heb je nu al een vraag? Stel ze aan mij (je mag bij me langslopen of 

per mail: n.lagendijk@vitusmavo.nl), de leerjaarcoördinatoren, je coach of een docent. Je bent 

altijd welkom!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur Vitusmavo  

  

 
1 De Collegeroute mavo-havo naar het Vituscollege blijft bestaan.  
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