
 

Aan: leerlingen Vitusmavo 

Betreft: voortgang fusie Vitusmavo en Willem de Zwijger College  

 

Naarden, 29 oktober 2021 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Op 11 oktober ontvingen jullie van mij een brief over de fusie. Toen was het nog niet definitief, 

maar stelde ik jullie wel vast op de hoogte van alles wat er te gebeuren staat. Inmiddels is het 

wel definitief: per augustus 2022 gaan wij fuseren met het Willem de Zwijger College.  

 

Wat dit precies betekent, kun je teruglezen in de vorige brief die ik stuurde, maar nog prettiger 

vind je het misschien om het te kunnen horen. Daarom heb ik een filmpje opgenomen, waarin ik 

precies uitleg wat er gaat gebeuren.  

 

Volgende week (in de ToDo-week) zal er volgende week in iedere klas (1 t/m 3) een informatie- 

en vragenmoment worden gepland.  

 

Zoals jullie weten, betekent de fusie 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. Wil je dat? Meld je dan hier aan.   

 

Tot slot 

We hopen je met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je een 

vraag? Stel ze volgende week tijdens het vragenmoment per klas, maar je bent natuurlijk ook 

altijd welkom bij de leerjaarcoördinatoren, je coach, een docent of de directeur; loop gerust 

even langs!   

 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Petra Laseur    Nicole Lagendijk 

bestuurder SIVOG   directeur Vitusmavo 

 

  

https://vitusmavo.nl/fusie-willem-de-zwijger-college/
https://vitusmavo.nl/fusie-willem-de-zwijger-college/
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