
 

Aan: ouders met een kind op de Vitusmavo 

Betreft: voortgang fusie Vitusmavo en Willem de Zwijger College  

 

Naarden, 11 oktober 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het was een bewogen week afgelopen week. De besluitvorming rondom de fusieplannen liep 

anders dan we hadden gehoopt. Daardoor verliep de communicatie niet zoals we gepland en 

voorbereid hadden. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken en zet ik uiteen wat de 

plannen precies zijn, ook al zijn deze nog niet definitief. 

 

Stand van zaken besluitvorming 

De voltallige MR van de Vitusmavo heeft ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de 

Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gegeven. Helaas is er niet ingestemd met de 

fusieplannen door de ouder- en leerlinggeleding van de MR van het Willem de Zwijger College. 

De personeelsgeleding heeft wel een positief oordeel gegeven. Aangezien er hiermee geen 

meerderheid behaald is binnen deze MR, betekent dit dat het voorstel verworpen is. 

 

Om onze ambitie voor een brede school met onderscheidend onderwijsconcept te 

verwezenlijken, zullen wij een proces tot vervangende instemming opstarten. Dit zal minstens 

enige weken in beslag nemen. Dit betekent dat wij voorlopig nog niet weten of de fusie per 1 

augustus 2022 een feit zal zijn. Omdat niet alle ouders aanwezig waren bij de ouderraadpleging 

en ik het wel heel belangrijk vind dat u op de hoogte bent welke plannen er precies op stapel 

staan, zal ik die in deze brief uiteenzetten. Ik stuur u daarnaast een brief (zie bijlage) namens het 

bestuur en de Raad van Toezicht, waarin meer wordt toegelicht over het formele proces. 

 

Waarom ook alweer een fusie? 
In april hebben we met een brief - en in het verlengde daarvan persoonlijk contact met ouders - 

aan u bekend gemaakt dat het de intentie is om het Willem de Zwijger College en de 

Vitusmavo per 1 augustus 2022 te laten fuseren en daarmee een nieuwe ondernemende school 

te realiseren. Een school die inzet op ondernemend onderwijs, waarin het draait om zaken als 

cultuur, digitale technologie en duurzaamheid. Een school die opleidt voor de beroepen van de 

toekomst en die als enige in Gooise Meren een compleet en divers aanbod biedt van mavo, 

havo, atheneum en gymnasium. 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. 

 

Keuze voor nieuw onderscheidend onderwijsconcept 

Om een toekomst voor de school te kunnen realiseren, is het nodig een nieuw onderscheidend 

onderwijsconcept te kiezen, dat aantrekkelijk is voor nieuwe leerlingen en voor hun ouders en 

leerkrachten. Eén van de onderzoeksgroepen die we hebben ingericht in het kader van het 

fusietraject – de onderzoeksgroep onderwijs – heeft geadviseerd te kiezen voor een 

uitgesproken, bestaand onderwijsconcept. Wij hebben de keuze voor Montessori gemaakt, 

omdat dit het beste past bij onze ambitie een ondernemende school te zijn. Bovendien draagt 

de keuze voor Montessori bij aan meer diversiteit in het onderwijsaanbod in Gooise Meren. Het 

Montessoriconcept biedt bovendien duidelijke en kwalitatief hoogwaardige kaders voor 



 

lesontwerp en opleiding van docenten. Aansluiting bij het Montessori-systeem biedt dan ook 

veel extra kansen en mogelijkheden. 

Dit betekent dat leerlingen die nu in groep 8 zitten en kiezen voor onze school, vanaf volgend 

schooljaar als alles goed gaat op het Montessori Lyceum Gooise Meren zitten.  

 

Wat betekent dit voor de huidige leerlingen? 
Het is gebruikelijk in onderwijsland dat een nieuw concept ingroeit en niet op bestaande 

leerlingen van de scholen wordt toegepast. Voor de huidige leerlingen geldt dat zij het 

onderwijsconcept behouden waar zij voor hebben gekozen, mavo ToDo. Wel willen wij ervoor 

zorgdragen dat zij waar mogelijk profijt hebben van de vernieuwingsontwikkelingen, zoals 

masterclasses op het gebied van digitale technologie, cultuur en duurzaamheid, gemakkelijker 

doorstromen van mavo naar havo1 en voortschrijdende inzichten die wij opdoen op het gebied 

van lesgeven en coaching door de scholing die docenten volgen. De naam van de school zal 

voor de huidige leerlingen Vitusmavo blijven.  

Wat voor ons voorop staat, is dat we het onderwijs en het oog voor de leerling blijven bieden 

dat wij nu ook bieden. We waarborgen de kleinschaligheid en we houden de lijnen kort: we 

behouden ons eigen docententeam en leerlingen houden hun eigen klasgenoten.  

 

Verhuisbeweging 
Wanneer de fusie doorgaat, betekent dit dat er ook een verhuisbeweging zal plaatsvinden in 

schooljaar 2022-2023. De leerlingen uit de huidige leerjaren 1 t/m 3 verhuizen volgend 

schooljaar naar de Nieuwe ’s-Gravenlandseweg in Bussum, naar het gebouw waar ook het 

Willem de Zwijger College gehuisvest is. Daar functioneren beide scholen dan zelfstandig 

onder één dak. Hoe we dit precies aanpakken en vormgeven, bespreken we graag in een 

denktank met collega’s, leerlingen en ouders. Daar nodigen we u en uw kind later voor uit. We 
vinden het erg belangrijk om dit zorgvuldig te doen en op zo’n manier dat de overstap voor 
iedereen goed verloopt. In 2024 verhuist ook het Montessori Lyceum naar de Nieuwe ’s-

Gravenlandseweg in Bussum.  

 

Meer informatie 

Ik kan mij voorstellen dat u over dit alles graag meer wilt weten. Wanneer er meer bekend is 

over of de plannen definitief door kunnen gaan, zal ik u uiteraard informeren en u voor een 

informatiebijeenkomst uitnodigen. Ik kan mij echter ook voorstellen dat u ook in dit stadium al 

vragen heeft of ons iets mee wilt geven. Via deze link kunt u aangeven op welke manier u dat op 

prijs stelt. Wij nemen dan contact met u op.  

Alle leerlingen worden vandaag ook geïnformeerd over de plannen en ontvangen hierover een 

brief. Deze zal CC aan u worden gestuurd ter info.  

 

Tot slot 

Wij hopen u door middel van deze brief duidelijk te hebben geïnformeerd over de stand van 

zaken omtrent de fusieschool. In deze gefuseerde school is plaats voor leerlingen van de 

Vitusmavo, van het Willem de Zwijger College en de Montessorileerlingen. Het is onze ambitie 

om daar een topschool van te maken. Een school om trots op te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur Vitusmavo  

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RjC3QK2ssEKXIcwODAQeSTo3r_EMIjRCsmUgGlESViVUQ05JTjY1NTdYRTZBMkhQOElVT1ZES0pGNi4u

