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Beste ouders/verzorgers,

De eerste ToDo-week is inmiddels 

achter de rug. De hoogste tijd om  

u te informeren over het wel en wee 

op de Vitusmavo. In het verleden 

stuurden we u meestal voor de 

vakanties een nieuwsbrief, maar 

vanuit het Mavo ToDo concept 

vinden wij het logischer u na iedere 

ToDo-week op de hoogte te stellen 

van wat uw kind op school allemaal 

beleeft. In de ToDo-week worden 

immers projecten afgerond, achter-

standen ingelopen en is er ook tijd 

voor excursies, workshops, sport en 

cultuur. De ToDo-week komt dan  

ook uitgebreid aan bod in deze 

nieuwsbrief. Een deel van de activi-

teiten is gefinancierd vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs. 

Ook hierover leest u meer.

‘Gewoon naar school’ is toch het 

fijnst, horen we van onze leerlingen 

én van u als ouders. We merken wel 

dat de leerlingen na de lockdown en 

het hybride onderwijs van het afgelo-

pen schooljaar langer nodig hebben 

om hun draai te vinden. Dat we er 

alles aan doen om achterstanden op 

cognitief én sociaal-emotioneel vlak 

in te lopen, lijkt ons vanzelfsprekend. 

Hoe we dat doen, leggen we uit 

onder het kopje ‘Corona en de inzet 

van NPO-gelden’. 

Hoewel het met het aantal corona- 
besmettingen erg meevalt, hebben 
we onder de docenten veel zieken.  
Dat levert hier en daar gepuzzel op 
met het rooster. We doen ons best 
dit zo goed mogelijk op te lossen.

Veel leesplezier!

Nicole Lagendijk, 

directeur Vitusmavo

Nieuwsbrief Vitusmavo november 2021

Gewoon  

naar school is  

toch het fijnst!



De eerste ToDo-week van het 

schooljaar was een week die bruiste 

van de activiteiten. Toch krijgen we 

van ouders wel eens de vraag: hoe 

kan het dat mijn kind in de To-

Do-week maar zo weinig op school 

hoeft te zijn? Dat zit zo. In de To-

Do-week is volop aandacht voor het 

repareren van achterstanden en het 

inhalen van gemiste stof. Zo probe-

ren we ervoor te zorgen dat alle 

leerlingen aan het begin van de 

nieuwe periode weer op hetzelfde 

niveau zitten en goed kunnen mee-

doen met de lessen. Als een leerling 

niets heeft in te halen of te repareren, 

hoeft hij of zij niet aanwezig te zijn 

tijdens de reparatie-uren en heeft hij/

zij dus vrij. Eigenlijk is dat dus goed 

nieuws!

Daarnaast is het zo dat iedere leerling 

in de ToDo-week een driehoeksge-

sprek heeft. Voor de individuele 

leerling en zijn/haar ouders is dat 

maar een kwartier, maar voor de 

coach gaat het om meerdere ge-

sprekken, die bij elkaar veel tijd 

kosten. 

ToDo-week

Reis klas 4 De driedaagse reis van 

klas 4 ging dit jaar naar het Limburg-

se Evertsoord. Omdat zo’n reis tijdig 

moet worden georganiseerd en de 

coronacijfers ten tijde van het boe-

ken alle kanten op schoten, durfden 

we als school een reis naar het 

buitenland niet aan. De vierdeklas-

sers waren vorig jaar immers ook al 

teleurgesteld toen de reis waarnaar 

ze al jarenlang uitkeken niet kon 

doorgaan. 

Op woensdag vertrok de bus met 

uitgelaten vierdeklassers naar de 

Efteling, waar de leerlingen in groep-

jes de attracties van hun keuze 

bezochten. Vervolgens ging de bus 

naar Evertsoord en konden de 

leerlingen aanschuiven bij een 

heerlijke barbecue. In de avond 

speelde Ajax, dus een groot deel van 

de leerlingen was blij met de meege-

brachte beamer. De rest deed een 

spelletje. Na de wedstrijd ontstond 

spontaan een hilarisch politie-en- 

boefje-spel, waarin iedereen de 

energie die er nog over was kwijt kon. 

Op donderdag was het weer wat 

minder, dus het klimbos en de 

midgetgolfbaan vielen een beetje in 

het water. Eenmaal weer binnen op 

Evertsoord kwam de stemming er al 

snel weer in bij de bingo en tafelten-

nis. De avond was gereserveerd voor 

bowlen en lasergamen, wat bij de 

leerlingen bijzonder in de smaak viel.

 

Vrijdagochtend werd er opgeruimd, 

waarna de bus vertrok richting Den 

Bosch. Daar aangekomen kregen  

de leerlingen de opdracht om foto’s 

te maken van bepaalde locaties én  

ze kregen geld om een Bossche bol 

te kopen, waarmee ze op de foto 

moesten. Moe maar voldaan kwam 

de groep vrijdagmiddag, na een 

gezellige reis met een prima sfeer, 

weer terug op school.

Reis klas 4

De vierdeklassers 

beleefden  

een heerlijke  

driedaagse reis



De eersteklassers gingen op dinsdag op excursie naar  

het Rijksmuseum. Na een rondleiding mochten ze zelf  

als kunstenaars aan de slag door met zelfgemaakte verf 

citroenen te schilderen. Zo kwam de kunst tot leven en 

ontdekten de leerlingen het verhaal achter de citroen, die 

op veel schilderijen in het Rijksmuseum terug te vinden 

is. Tekendocent mevrouw Schulte kreeg de kunstwerken 

mee terug naar school en zal ze aan de leerlingen mee 

naar huis geven.

Excursie Rijksmuseum klas 1

Klimbos klas 1-3
Voor klas 1 tot en met 3 stond er  

op vrijdag een bezoek aan Klimbos 

Gooi-Eemland op landgoed Pijnen-

burg in de Lage Vuursche op het 

programma. Met tien klimroutes van 

verschillende hoogte en lengte –  

tot wel 22,5 meter hoog – en met  

125 hangbruggen en 750 meter 

tokkelbaan was er voor iedereen  

wel een geschikte route te vinden. 

Samen met je vriend(inn)en in een 

ongedwongen sfeer sportief bezig 

zijn, waarbij, verschillend per kind, 

angsten overwonnen moesten 

worden of juist door anderen de 

hoogste topjes van de bomen 

opgezocht werden. Daarbij werd  

Escape room 1-3 
Samenwerken was ook een groot 

onderdeel van de Escape room, waar-

uit de klassen 1 t/m 3 moesten zien te 

‘ontsnappen’. De leerlingen moesten 

in groepjes verschillende raadsels 

oplossen om de ‘klopcode’ te vinden. 

Uitdagende raadsels waarbij logica, 

hoofdrekenen en ruimtelijk inzicht 

hen dichter bij de oplossing brach-

ten. “Leuk,” vond Valerie le Gras uit 

leerjaar 1. “ We kregen allerlei op-

drachten en als we er niet uitkwamen, 

konden we ook hints halen die ons 

verder brachten. Zo konden we als 

groep de code vinden. Onze klas is 

ook naar het klimbos geweest – ik 

heb twee keer de vrije val gedaan – 

en naar het Rijksmuseum. De To-

Do-week was een leuke en gezellige 

week.”

Vooruitblik volgende 

ToDo-weken

In het nieuwe kalenderjaar willen  

we tijdens de ToDo-weken – net als 

nu met de vierdeklassers – ook met 

de leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 op 

reis. Voor klas 3 zal dat waarschijnlijk 

(als de coronamaatregelen het 

toelaten) een trip naar de Ardennen 

zijn, de klassen 1 en 2 blijven binnen 

Nederland. 

 

We verkennen de mogelijkheden en 

komen hier later op terug.

er volop samengewerkt tussen de 

leerlingen en kregen de kinderen met 

hoogtevrees de aanmoediging die  

ze nodig hadden. Jacco Meeuwisz  

uit leerjaar 3 vertelt hierover: “Ik heb 

enorme hoogtevrees, dus ik heb 

alleen het laagste parcours gedaan, 

maar dat was spannend genoeg.  

Het is na een jaar grotendeels thuis 

zitten gezellig om dit soort dingen 

weer met de klas te doen. En het is 

fijn om bij iets spannends van je 

vrienden te horen: je kán het!  

Naast de leuke dingen krijgen we in 

de ToDo-week ook hulp en onder-

steuning bij vakken die we moeilijk 

vinden. Bij mij is dat wiskunde.”

Tijdens de ToDo-week  

waren er volop activiteiten



Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs 

(NPO) hebben wij als Vitusmavo 

gelden beschikbaar gekregen om  

de achterstanden opgelopen door 

Corona in te lopen. De overheid heeft 

daarvoor een menukaart beschikbaar 

gesteld, waaruit we als school  

verschillende interventies kunnen 

kiezen. Die keuzes hebben we ge-

maakt op basis van een ‘schoolscan’, 

waarbij alle achterstanden in kaart 

werden gebracht. 

Om de leerachterstanden weg te  

werken zetten we bijvoorbeeld extra 

vakgerichte begeleiding en een  

extra onderwijsassistent voor meer 

aandacht in de les in. Ook organiseren 

we plusuren: extra lessen, iedere 

periode voor een ander vak, waar- 

voor specifieke leerlingen worden 

uitgenodigd. 

De sociaal-emotionele achterstanden 

uiten zich op school voornamelijk in 

omgang met leeftijdsgenoten en  

‘het kennen van jouw plek in de groep’. 

Deze vaardigheden behoeven ook 

aandacht en zijn soms juist voorwaar-

de om tot goed leren te komen.  

In dat kader zijn onze ToDo-weken  

een uitstekende gelegenheid om 

hieraan aandacht te besteden.  

De excursies naar het klimbos en  

de escaperoom zijn vanuit de 

NPO-gelden mogelijk geworden.  

In een gezellige setting samenwerken 

en elkaar aanmoedigen doet veel  

voor de onderlinge verhoudingen. 

Om leerlingen meer inzicht te geven  

in wat er goed en minder goed gaat in 

hun leerproces, zijn we dit schooljaar 

gestart met leerlingbespreking.nl  

De intensieve coaching en de drie-

hoeksgesprekken vroegen om een 

online tool waarin docenten per vak  

en per leerling feedback kunnen 

geven. Leerlingbespreking.nl werkt 

met een stoplichtsysteem met vier 

icoontjes: excellent, goed, let op en 

pas op. Bij het voor de leerling aange-

vinkte icoontje wordt een opmerking 

geplaatst, waarmee de leerling een 

eigen plan van aanpak kan maken. 

Krijgt een leerling bijvoorbeeld bij 

Engels een ‘pas op’ en de opmerking 

dat de leesvaardigheid achterblijft, 

dan kan de leerling in zijn plan van 

aanpak opnemen dat hij drie keer in 

de week BBC News gaat lezen. Het 

plan van aanpak neemt hij mee in  

de driehoeksgesprekken die in de 

ToDo-week worden gevoerd. Krijgt 

de leerling het jaar erna een andere 

coach voor Engels, dan heeft deze 

ook meer inzicht in het proces dan  

bij het oude systeem het geval was. 

De leerling krijgt een melding zodra 

de feedback via Magister te lezen is. 

Ook u als ouder/verzorger krijgt een 

mailtje, zodat u samen met uw kind 

kan kijken wat er goed gaat en wat  

er beter kan. Leerlingbespreking.nl 

vervangt de O/M/V/G van de  

‘tussentijdse peiling’. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben 

organiseren we motivatietrainingen. 

De trainingen worden in kleine 

groepjes leerlingen van ongeveer 

dezelfde leeftijd gegeven door het 

bedrijf Psychologie in het Onderwijs. 

De leerlingen krijgen tips en hand- 

vatten voor het krijgen van de juiste 

motivatie en het stellen van doelen. 

Een eerste groep is in periode 1 aan 

de beurt geweest, in periode 2 start 

een groep uit de onderbouw. Leer- 

lingen worden hiervoor opgegeven 

door hun coach of klassenleraar, maar 

mogen zichzelf ook aanmelden als zij 

denken dat ze baat hebben bij een 

motivatietraining. Dit kunnen ze laten 

weten aan de leerjaarcoördinator of 

hun coach.

Gedurende het hele jaar organiseren 

we zo diverse activiteiten die onze 

leerlingen op cognitief en vooral  

op sociaal gebied verder helpen.  

De theaterworkshop aan het begin 

van het schooljaar is hiervan een 

goed voorbeeld. De klassen 2 en 3 

deden een theatersportbattle, een 

vorm van improvisatietheater waarbij 

teams tegen elkaar strijden. De strijd 

gaat om snelheid, originaliteit, 

creativiteit en samenwerken. Het was 

in het begin wel wat spannend en 

onwennig en het was moeilijk om 

naar elkaar te luisteren, maar uitein-

delijk kwamen de leerlingen op gang 

en durfden ze zich wat meer te laten 

zien. Door de strijd aan te gaan met 

andere klassen kwam het groeps- 

gevoel op gang. De vierdeklassers 

maakten per klas een lipdub, een  

zelfgemaakte videoclip die bestaat 

uit één shot. Doordat ze veel thuis 

hebben gezeten, waren de leerlingen 

nog wat onwennig, maar ook bij  

het maken van de lipdub begon  

de creativiteit weer wat te stromen. 

We blijven op al deze manieren  

onze leerlingen ondersteunen!

Corona en de inzet van NPO-gelden

Fijn iedereen weer ‘normaal’ op school te hebben. We hopen van harte dat het zo 
kan blijven! Waar vooraf vooral gevreesd werd voor inhoudelijke achterstanden, 
blijken leerlingen ook heel wat gemist te hebben op sociaal-emotioneel gebied. 

Theatersportbattle



Wat gebeurt er verder allemaal op de Vitusmavo?

SE-week klas 4
Voor de vierdeklassers komt  

de SE-week eraan. Vanaf lesweek 3  

in periode 2 gaan zij van start met  

het eerste officiële onderdeel van 

hun examen. Een spannende tijd  

voor onze examenkandidaten én 

voor hun ouders.

Cambridge Engels
Dit jaar zijn we begonnen met het 

aanbieden van Cambridge English 

(First Cambridge English, FCE).

Vooral leerlingen uit de tweede en 

derde klassen maken gebruik van 

deze mogelijkheid om naast de 

gebruikelijke lessen Engels het 

‘Cambridge’ te volgen. Deze leer- 

lingen zijn zeer gemotiveerd en 

enthousiast, dat is elke les weer 

duidelijk te merken!De gevaren van social media 
Klas 1 werkt de komende periode aan 

een project over de gevaren van 

sociale media. In het project leren de 

leerlingen over de geschiedenis van 

de media, van krant en radio naar 

sociale media en de impact die 

media – en met name sociale media 

- hebben op mensen en hun leven. 

De leerlingen leren drie gevaren te 

onderscheiden: verslaving aan 

sociale media, fake news via sociale 

media en pesten via sociale media. 

Over één van die drie onderwerpen 

gaan de leerlingen in de volgende 

ToDo week een presentatie geven op 

hun oude basisschool. Zo werken ze 

echt naar iets toe. 

De kick-off van het project vond 

plaats in de afgelopen ToDo-week, 

met een interactieve voorstelling van 

Theatergroep de Zwerm in onze 

gymzaal. De leerlingen konden via 

hun telefoon op stellingen reageren 

en moesten ook tijdens het stuk hun 

mening geven. Het werd daardoor 

niet alleen een theatervoorstelling, 

maar ook een gesprek over ervarin-

gen en gevaren. 

In gewone lessen Engels is de uitleg  

in het Nederlands, maar bij Cambridge 

English is Engels de voertaal in het 

lokaal. Daarnaast is er ook een verschil 

wat betreft de vaardigheden waaraan 

gewerkt wordt. De traditionele Engelse 

les richt zich vooral op de wat meer 

passieve vaardigheden als schrijven  

en lezen. Bij ‘Cambridge’ gebeurt dat 

ook, maar er is daarnaast relatief veel 

aandacht voor het spreken en luiste-

ren. De Cambridge-methode staat  

met twee benen op de grond. Praktijk-

gericht en communicatief. Zo zijn we 

tot nu toe bezig geweest met essay 

writing en spreekvaardigheid naar 

aanleiding van een stelling.

De manier waarop de Engelse taal 

wordt benaderd, de instelling van  

de leerlingen en de kleinschaligheid 

van deze les (12 leerlingen) zorgen  

voor een bijzondere en zeer  

leerzame ervaring!

Een gesprek over ervaringen  

en gevaren van social media

Naast de projecten in het kader van de ToDo-week en de inzet van 
NPO-gelden, gaan ons onderwijs en onze lopende projecten gewoon door.
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Maatschappelijk: Prikken in de buurt 
Het project ‘Prikken in de buurt’ komt voort uit een duurzaamheidsproject dat 

we vorig jaar in samenwerking met de bewustwordingsorganisatie Plastic Circle  

met het tweede leerjaar hebben gedaan over zwerfafval in de buurt. Met de 

tweedeklassers maakten we toen de route naar de Plus supermarkt en de 

straten rond de school afvalvrij. Het effect op de buurt was heel positief.  

Daarom maken we met de prikkers/grijpers die we van Plastic Circle hebben 

gekregen dit hele schooljaar iedere drie weken in een schema waarin alle 

klassen rouleren de buurt zwerfafvalvrij. Voor de leerlingen is het een eyeopener 

hoeveel peuken, mondkapjes en andere troep er ligt – rotzooi die niet vanzelf 

verdwijnt en die een aanslag is op het milieu en de dieren. 

Bezoek van oud-leerlingen
Twee oud-leerlingen van de Vitus-

mavo hebben tijdens de klassen- 

lessen in oktober aan de leerlingen 

van klas 4 enthousiast verteld over 

hun opleidingen op het Grafisch 

Lyceum en bij de VeVa (Veiligheid en  

Vakmanschap). Behalve inhoudelijke 

informatie liet oud-leerling Anne  

de hele klas in de houding staan en 

deed zij voor hoe zij zich elke les bij 

haar docenten moet melden. Lois 

ging onder meer in op de verschillen 

tussen de Vitusmavo en haar oplei-

ding: dat je veel zelfstandiger moet 

zijn op je vervolgopleiding en dat je 

goed moet kunnen samenwerken. 

Ook liet ze haar projecten zien,  

zoals een mooie folder die zij over  

de Naarden-Vesting had gemaakt.

Vervolgopleidingen
Op dinsdagochtend 2 november 

mochten alle leerlingen uit de derde 

en vierde klas naar eigen keuze twee 

of drie voorlichtingen over de havo, 

de Beroepshavo en/of het MBO 

College Hilversum bijwonen.

De voorlichting over de havo werden 

door de decanen van het Vituscolle-

ge en het Willem de Zwijger College 

gegeven. Voor sommige derdeklas- 

leerlingen lijkt de keuze voor een 

vervolgopleiding nog erg ver weg. 

Maar er waren ook veel leerlingen die 

de nieuwe informatie nieuwsgierig 

tot zich namen en goede vragen 

stelden. Het was ook een goede 

manier om de verschillende soorten 

vervolgopleidingen met elkaar te 

kunnen vergelijken.

OPROEP 

Sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken
Bent u werkzaam in het personeelswerk of heeft u op een andere manier  

(bijv. als manager) ervaring met het beoordelen van sollicitatiebrieven en/of 

voeren van sollicitatiegesprekken en vindt u het leuk om uw kennis over te 

dragen aan onze leerlingen? Dan zoeken we u! Onze derdeklasleerlingen van  

de Vitusmavo lopen in het kader van arbeidsoriëntatie in de week van 17 t/m  

21 januari stage bij een bedrijf. Voor het verkrijgen van een stageplek schrijven  

de leerlingen een stagesollicitatie-email. Ter voorbereiding is het leerzaam voor 

de leerlingen als er professionals uit het bedrijfsleven tijdens een les vertellen 

waar zij opletten bij het lezen van sollicitatiebrieven en aanwijzingen kunnen 

geven waaraan een goede sollicitatiebrief moet voldoen.  Ook is het goed om 

te weten hoe het bij een sollicitatiegesprek eraan toegaat. Het zou fijn zijn als  

u in de periode 15 t/m 26 november langs zou willen komen op de Vitusmavo. 

Het gaat in totaal om drie lessen, aan elke derde klas één les, waarbij de klas-

sendocent ook aanwezig zal zijn. U kunt zich ook aanmelden voor één les.  

U kunt zich aanmelden bij de LOB-coördinator Godelieve Calis:  

lob@vitusmavo.nl

Gooi on stage
Dit schooljaar doen de leerlingen uit 

klas 2, net als voor Corona, mee aan 

Het Gooi On Stage. Leerlingen ont-

moeten allerlei vertegenwoordigers  

en medewerkers van bedrijven/

organisaties uit de regio. Op 31 maart 

2022 vertellen beroepsbeoefenaren  

en vaklieden over hun vak en op de 

Doe Dag, 21 april 2022, gaan de leer- 

lingen bij hen op werkbezoek om meer 

te weten te komen over een bepaald 

beroep of branche. Samen geven wij 

de leerlingen de ruimte om de eerste 

stappen te zetten in hun loopbaan- 

keuzes én het vormen van een (zakelijk) 

netwerk. Als voorbereiding krijgen  

de leerlingen een leerlingtraining 

netwerken, maken ze zelf een  

persoonlijk visitekaartje en stellen  

Beroepsvoorbereiding

ze een top 5 van beroepen op.  

U ontvangt in het voorjaar nog nadere 

informatie over Het Gooi on Stage. 

Aan het einde van deze nieuws- 

brief vindt u alvast een oproep van de 

wethouders aan u als ouders en de 

officiële flyer van Het Gooi on Stage.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Als enthousiaste Ambassadeur van Het Gooi On Stage wil ik ú als ouder/verzorger ook enthousiasmeren om 

deel te nemen aan Het Gooi On Stage. 

 

Bij Het Gooi On Stage ontmoeten beroepsbeoefenaren en jongeren elkaar om in gesprek te gaan over beroep 

en werkdag. Ik ben Ambassadeur van dit project, omdat ik het belangrijk vind dat we onze vmbo’ers waarderen 

en supporten in hun toekomstdromen. Bij Het Gooi On Stage leren ze een nieuw beroepsnetwerk kennen waar 

ze ook in de toekomst veel aan kunnen hebben. Als Ambassadeur vraag ik daarom uw aandacht voor dit 

waardevolle project. Aandacht en interesse van u werkt stimulerend om de juiste opleidings- beroepskeuze te 

maken en dat motiveert jongeren.  

  

Wat is het Beroepenfeest van Het Gooi On Stage? 

31 maart is het Beroepenfeest en vertellen ca 250 professionals over hun vak aan ruim 900 leerlingen. Twee 

weken later, tijdens de Doe Dag op 21 april, gaan leerlingen op werkbezoek bij de bedrijven waarmee zij tijdens 

het Beroepenfeest afspraken mee hebben gemaakt. Ze kunnen de werkplek bekijken, mogen meewerken en 

kunnen doorpraten met een beroepsbeoefenaar over het beroep en de werkdag. De leerlingen worden op 

school door hun mentor voorbereid. Het is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt bij de voorbereiding. Zo 

dragen we bij aan de ambities en dromen van jongeren, van scholier tot student. Kortom, help mee aan de 

toekomst van uw kind: 250 andere mensen uit de omgeving doen dat ook!  

 

Wat kunt u doen: 

n Kijk met uw kind regelmatig op www.hetgooionstage.nl naar de deelnemende bedrijven en beroepen 

n Maak samen met uw kind een Top 5 van zijn/haar favoriete beroepen 

n Vraag eens naar toekomstdromen van uw kind en praat samen over Het Gooi On Stage 

n Help uw kind bij de planning van de Doe Dag en het opzoeken van adressen en de route 

n Misschien kunt u behulpzaam zijn met vervoer 

n Meld uzelf aan als beroepsbeoefenaar, want ook u heeft niet alleen een rol voor uw eigen kind, maar ook 

voor zijn/haar klasgenoten! Aanmelden als beroepsbeoefenaar voor het Beroepenfeest kan op  

www.hetgooionstage.nl  

 

Zie ik u tijdens het Beroepenfeest van Het Gooi On Stage als beroepsbeoefenaar? We gaan er een mooie dag 

van maken, want denken over je toekomst mag een feest zijn!  

 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder Alexander Luijten  

 

 Laat jongeren uw beroep ervaren! 

 

 

 



JIJ DOET TOCH OOK MEE?
Dan sluit jij je aan bij de 100 beroepsbeoefenaren die zich al hebben aange-
meld. Om alle leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen, is het Be-
roepenfeest pas echt geslaagd met 250 deelnemers. Je bent dus niet alleen 
meer dan welkom, je bent ook meer dan nodig.
 
Meld jij je aan? Dan krijg je regelmatig van ons een update van de stand van 
zaken. Dan word je uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 15 maart 
2022. En vertel je tijdens het Beroepenfeest en de Doe Dag enthousiast over 
jouw beroep.

Met jouw deelname beteken je echt iets voor de lokale vmbo-leerlingen.

Want: ‘Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?’

COVID-19
In verband met de onvoorspelbaarheid van beperkende maatregelen, als 
gevolg van COVID-19, kunnen uitvoering en bereik van Het Gooi On Stage 
veranderen. Wij bieden, indien noodzakelijk, alternatieven aan volgens de 
richtlijnen van het RIVM.

AANMELDEN 

Projectleiding en contact:

Eleonore de Vette 06-34937132 
mail@hetgooionstage.nl | Twitter: @hetgooionstage | www.hetgooionstage.nl

Beroepenfeest 31 maart 2022

Locatie: Grote Kerk Naarden

Doe Dag 21 april 2022.  Bij jou op locatie

Laat vmbo’ers 
jouw beroep ervaren!

Het Gooi On Stage
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#beroepenfeest #vmbodoetertoe

(NET)WERK VOOR HET LEVEN 
Een idee van wat je wilt én een groep mensen die je motiveren, stimule-
ren en helpen om jouw toekomstdromen waar te maken. Heb jij dat ook 
gehad? Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar laten we zorgen 
dat het vanzelfsprekend wordt! Dat doen we met Het Gooi On Stage.
 
Met voorbereidingen op school, het Beroepenfeest en de daaropvolgen-
de Doe Dag geven wij vmbo’ers de ruimte om de eerste stappen te zetten 
in hun loopbaankeuzes én het vormen van een (zakelijk) netwerk. Want 
in de praktijk blijkt hoe belangrijk dat is.

HET WERKT! OOK VOOR JOU 
Het Gooi On Stage werkt. Dat blijkt uit de vele positieve ontwikkelingen 
na eerdere edities. Veel leerlingen hebben door Het Gooi On Stage een 
betere keuze kunnen maken in hun studieloopbaan. Maar Het Gooi On 
Stage werkt ook voor jou als beroepsbeoefenaar. Er is namelijk verbin-
ding gemaakt met mogelijk nieuwe werknemers of collega’s voor in 
de (nabije) toekomst. Zo zien we regelmatig leerlingen die een bijbaan 
krijgen bij de deelnemers, er stage gaan lopen, of na enkele jaren in vaste 
dienst gaan bij deze bedrijven. En vergeet niet dat jij tijdens het Beroe-
penfeest ook andere beroepsbeoefenaren uit de regio treft. Echt een 
win-win situatie dus.

BEROEPENFEEST 31 MAART 2022
Voorafgaand aan het Beroepenfeest bereiden de leerlingen zich voor. 
Onder begeleiding van ouders en mentoren gaan zij aan de slag met hun 
netwerkvaardigheden en toekomstdromen. Dan zijn ze klaar voor het Beroepenfeest. 
Daar gaan zij in gesprek met beroepsbeoefenaren. Op de feestelijk ingerichte locatie 
ligt de rode loper al klaar. Want de leerlingen worden ontvangen met een applaus. 
Het beroep staat deze middag centraal in de gesprekken. Wat houdt het vak in? En 
hoe ziet een werkdag er nou echt uit? Past dit misschien bij mij? Als het klikt dan 
worden er visitekaartjes uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor de Doe Dag.
 
Aansluitend op het Beroepenfeest, is er de mogelijkheid voor de 
beroepsbeoefenaren om met elkaar een drankje te drinken en na te praten.

DOE DAG WERKBEZOEKEN 21 APRIL 2022
Tijdens de Doe Dag gaan de jongeren op bezoek bij de beroepsbeoefenaren waar zij 
een afspraak (match) mee hebben. Het is belangrijk dat ze een zo realistisch mogelijk 
beeld krijgen van het beroep dat jij uitoefent. Met alleen kijken en luisteren is dat 
lastig. We nodigen jou uit om de jongeren echt iets te laten doen. Het is immers 
een Doe Dag! Laat hen meelopen, een casus behandelen, een probleem oplossen, 
een opdracht doen of iets maken. De projectleider van Het Gooi On Stage denkt 
graag met jou mee. Op www.onderwijsonstage.nl staan tips en geslaagde Doe Dag 
voorbeelden van andere deelnemers.

Initiatiefnemer: Yuverta Naarden (voorheen Wellantcollege)
Overige deelnemende scholen: Sint-Vitusmavo Naarden, De Fontein Bussum, Het Lucent College Hilversum,  

Hilfertsheem College Hilversum, Casparus College Weesp, Vechtstede College Weesp, College De Brink Laren,  
Elan College Huizen.

Drukwerk mede mogelijk gemaakt door Imprimo Print & Sign , Bussum

Wij maken deel uit van VMBO On Stage. 
Concept en content zijn gedeponeerd en onder copyright. De Beroepenfeesten van On Stage 
worden gerealiseerd in het hele land. Lees meer op  www.onderwijsonstage.nl

Met dank aan onze landelijke partners:
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