
 

Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen Vitusmavo 

Betreft: voortgang fusie Vitusmavo en Willem de Zwijger College  

 

Naarden, 29 oktober 2021 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag willen wij u verder informeren over de voorgenomen fusie van de Vitusmavo en het 

Willem de Zwijger College en over de betekenis hiervan voor de leerlingen die nu bij ons op 

school zitten. 

 

Stand van zaken 

In onze brief van 11 oktober jl. schreven wij dat het college van Burgemeester en Wethouders 

van Gooise Meren positief heeft geadviseerd met betrekking tot de fusieschool, dat de 

medezeggenschapsraad van de Vitusmavo heeft ingestemd en dat de Raad van Toezicht 

goedkeuring heeft verleend, maar dat in de MR van het Willem de Zwijger College de stemmen 

staakten. Conform artikel 16 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)1 heeft het 

bestuur aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) instemming gevraagd. De 

GMR heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, inclusief de invoering van Montessori-

onderwijs voor nieuwe leerlingen. 

 

In vervolg daarop heeft het bestuur van SIVOG het besluit genomen over te gaan tot een 

institutionele fusie per 1 augustus 2022 van het Willem de Zwijger College met de Vitusmavo. Er 

komt een fusieschool met drie stromen: de Willem de Zwijger-stroom, de Vitusmavo-stroom en 

de Montessori-stroom (Montessori Lyceum Gooise Meren). De fusieschool wordt een 

ondernemende, brede school (mavo tot en met gymnasium) met drie inhoudelijke accenten: 

digitale technologie, cultuur en duurzaamheid. Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen zich 

inschrijven voor het eerste jaar van de Montessori-stroom. 

 

Betekenis van de fusie voor de huidige leerlingen 

Het blijft vanzelfsprekend dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en een fijne tijd hebben, 

zodat ze met veel plezier kunnen terugkijken op hun schooltijd. Dat is onze eerste prioriteit. De 

gevolgen van de fusie voor onze huidige leerlingen zijn op het gebied van het onderwijs 

beperkt: de Vitusmavo-leerlingen blijven Vitusmavo-leerlingen: zij krijgen les volgens het 

onderwijsconcept waarvoor zij hebben gekozen. Het onderwijs voor de huidige leerlingen van 

de Vitusmavo krijgt wel een extra impuls, omdat we een ‘plus’-aanbod ontwikkelen op de 

gebieden digitale technologie, cultuur en duurzaamheid. In de brief van 11 oktober jl. is 

uitgebreider ingegaan op wat dit betekent voor de huidige leerlingen. Deze kunt u hier 

terugvinden.  

 

Verhuisbeweging 
De leerlingen uit de huidige leerjaren 1 t/m 3 zullen per schooljaar 2022-2023 verhuizen naar het 

gebouw aan 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  

 

 

 
1 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt, indien het aangelegenheden betreft die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de 

medezeggenschapsraad van die scholen. 

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


 

 

 

dak. Hoe we dit precies aanpakken en vormgeven, bespreken we graag in een denktank met 

collega’s, leerlingen en ouders. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link. Afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen bepalen wij hoe wij dit precies zullen vormgeven. U ontvangt hierover 

vanzelfsprekend nadere informatie. 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 

Alles wat in deze brief wordt verteld, hoort u ook in dit filmpje. Ook voor leerlingen heb ik een 

filmpje opgenomen, waarin alles wordt uitgelegd. Daarnaast zal er volgende week in iedere klas 

(1 t/m 3) een informatie- en vragenmoment worden gepland.  

 

Tot slot 

We hopen u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voorts 

vernemen wij graag al uw vragen en ideeën voor de fusieschool en staan wij open om met u in 

dialoog te gaan! Dit kan via deze link; wij nemen contact met u op. 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Petra Laseur    Nicole Lagendijk 

bestuurder SIVOG   directeur Vitusmavo 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RjC3QK2ssEKXIcwODAQeSTo3r_EMIjRCsmUgGlESViVUQUwwWUFCQU9FTzcwS0dIRkNaRFM4WUsyVi4u
https://vitusmavo.nl/fusie-willem-de-zwijger-college/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RjC3QK2ssEKXIcwODAQeSTo3r_EMIjRCsmUgGlESViVUQ05JTjY1NTdYRTZBMkhQOElVT1ZES0pGNi4u

