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Beste ouder of verzorger,
In het schooljaar 2017-2018
willen wij u als ouder over meer
algemene schoolzaken en
onderwijsontwikkelingen
informeren via een nieuwsbrief.
Mocht u naar aanleiding van
deze brief willen reageren – op
inhoud of op het feit dat u deze
nieuwsbrief ontvangt – dan
nodigen wij u van harte uit dat
te doen via info@vituscollege.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.
Begin september zijn we vol energie
gestart met het schooljaar 20172018. Inmiddels zijn onze nieuwe
eersteklassers al helemaal gewend
aan hun nieuwe school. Ook de
Vitanen uit de hogere klassen zitten
weer helemaal in het ritme.
Op verschillende informatieavonden
tussen half september en de herfstvakantie (afhankelijk van het
leerjaar van uw kind) was u als
ouder of verzorger ook weer welkom op school. De ouders van de
leerlingen in het eerste en tweede
leerjaar hebben op de vakkeninformatieavond kennis kunnen
maken met enkele vakken en de
wijze waarop ze in de dagelijkse
lespraktijk worden onderwezen.
Voor de ouders van de ouderejaars
waren er drukbezochte ouderavonden, waarop informatie werd
gegeven over de organisatie en
inrichting van het onderwijs en de
belangrijkste gebeurtenissen in de
verschillende leerjaren. Ook zijn er
contacten gelegd tussen mentoren
en ouders.
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Parascholaire
dagen
Een mooie traditie op het SintVituscollege wordt gevormd door
de parascholaire dagen die dit jaar
plaatsvinden op 18, 19 en 20 oktober.
Deze drie dagen zijn bedoeld om elkaar
op een andere manier te leren kennen.
In plaats van de reguliere lessen zijn er
diverse activiteiten voor de verschillende leerjaren: elk leerjaar volgt een
eigen programma. De Vitanen uit de
eerste klassen volgen bijvoorbeeld een
antipestproject en smikkelen van een
Heerlijkhedenbuffet voor ze naar hun
eerste schoolfeest gaan. Tweedeklas-

sers gaan scheikundig aan de slag
met cola en bezoeken Brussel. Voor
de derdeklassers zijn er onder andere
theater- en dansworkshops. VWO 4
gaat bedrijven bezoeken. De examenklassen werken aan hun profielwerkstuk en krijgen via ‘De Krachtpatsers’
de kans hun presentatievaardigheden
verder te verbeteren. Daarnaast zullen
zij zich oriënteren op vervolgstudies.

Buitenlandse reizen

Voor Havo 4 en VWO 5 staan er tijdens de parascholaire dagen reizen naar
verschillende buitenlandse bestemmingen op het programma. Het onderdeel
van het curriculum waarnaar onze Vitanen jaren uitkijken. Dit jaar zijn de
bestemmingen van de excursies Barcelona, Nice, Berlijn, Londen, Trier
(4 Gymnasium), Ardennen en Rome (zie actuele foto). De reizen hebben een
educatief karakter en de leerlingen hebben onderling natuurlijk ook veel plezier.
Tijdens de voorlichting over de buitenlandreizen is gesproken over de gedragscodes die gelden voor de reizen, waarbij ook wordt gelet op veilig reizen.

Onderwijsontwikkelingen op het Vitus
Het onderwijs is volop in beweging en het Sint-Vituscollege
beweegt natuurlijk mee. Daarom doen al onze docenten
in groepen van 20 de opleiding Didactisch Coachen.
Bij Didactisch Coachen wordt er van uitgegaan dat onze
leerlingen de vele kwaliteiten die zij in huis hebben met
onze hulp verder kunnen uitbouwen. Deze benadering is
motiverender dan uitgaan van wat de leerlingen nog niet
kunnen. Met de opleiding krijgen onze docenten instrumenten in handen om leerlingen systematisch te coachen en
feedback te geven. Niet alleen op de inhoud van hun werk,
maar ook op het leerproces. Zo kunnen we onze Vitanen
meer regie geven op het eigen leren en meer inzicht geven.
Een tweede ontwikkeling in ons onderwijs is de extra
aandacht voor studievaardigheden, waarover docenten
begin september een geslaagde studiedag hebben gehad.
Het lopende schooljaar staat in het teken van studievaardigheden binnen een ambitieus leerklimaat. Als school
gaan we aan de slag met vragen als: welke strategieën

kunnen we leerlingen aanreiken voor het lezen, begrijpen
en leren van teksten? Hoe zorgen we voor meer hersenactiviteit bij leerlingen in de les en hoe kunnen onze lessen
er nog beter aan bijdragen dat leerlingen elk lesuur
opnieuw een volledig leerproces doorlopen? Samen met
de Vitanen gaan we onderzoeken hoe ze meer inzicht
krijgen in het leren, door hen te laten nadenken over
de vragen: wat kan ik, wat weet ik al en waar moet ik
nog extra aandacht aan besteden?
We verwachten veel van deze twee ontwikkelingen binnen
ons onderwijs en gaan er vanuit dat leerlingen beter leren
leren, plannen en organiseren. We hebben het voornemen
om in het voorjaar samen met de ouderraad een thema
avond te organiseren over het Didactisch Coachen. Ruim
van tevoren ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

‘Leerlingen helpen met het
ontwikkelen van kwaliteiten’

Schaken –

cursus en toernooi
Op woensdag 17 januari 2018 vindt
een regionaal kampioenschap
schaken voor VO-scholieren plaats
in Beeld en Geluid in Hilversum.
Ook Vitanen kunnen hieraan meedoen. Bij voldoende belangstelling
krijgen deelnemende leerlingen in
november gratis een eenmalige clinic
aangeboden door een ervaren jeugdschaaktrainer van Stichting Hilversum
Schaakt. Komt dit te vroeg voor het
niveau waarop uw schaak-Vitaan zich
nu bevindt, dan is het ook mogelijk
een serie schaaklessen te volgen,
gegeven door schaaktrainer Patrick
Kreuning. Kosten daarvoor zijn € 3,50
per uur of € 34,- voor een 10 lessenkaart. Daarbij komt eenmalig
€ 5,- voor het cursusboek. De beste
schakers kunnen zich dan in het
voorjaar inschrijven voor het VO
Scholenkampioenschap Schaken
voor onze regio op dinsdagmiddag
22 mei 2018.
Meer informatie bij de heer
Kronemeijer.

Wiskunde en meer
Leerlingen uit V4 en V5 met
wiskunde B in hun pakket kunnen
vanaf deze week meedoen aan
Wiskunde en meer.
Dit is bedoeld voor iedereen die van
wiskunde en denkpuzzels houdt en
dus niet alleen voor de leerlingen
die uitzonderlijk goed zijn in het
vak wiskunde. Tijdens de extra
wiskundelessen maken de leerlingen
denkpuzzels en oefenen ze voor de

Wiskunde Olympiade, de Kangoeroe
wedstrijd en het Wiskundetoernooi.
Wiskunde en meer wordt gegeven
onder schooltijd en neemt één
blokuur per twee of drie weken
in beslag. Aan het einde van het
schooljaar krijgen de deelnemers
een certificaat.
opgeven stuur een mail naar
wiskundedocent mevrouw Huisjes,
@ j.huisjes@vituscollege.nl,
met daarin naam en klas.

Informatieprotocol

Symposium Boys

Het Sint-Vituscollege vindt het belangrijk de communicatie met de ouders
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Tegelijk willen we onze Vitanen
begeleiden om zo zelfstandig en
verantwoordelijk mogelijk te worden.
Dat betekent dat communicatie over
leerstof en toetsen altijd plaatsvindt
tussen leerling en docent en niet
tussen ouder en docent. Als voor u
of uw kind iets niet duidelijk is over
leerstof of een cijfer of als hij/zij een
probleem heeft met een docent, dan
neemt uw kind zelf contact op met
de docent. Blijven er na het contact
met de vakdocent nog vragen over,
dan kan de leerling ook naar zijn
of haar mentor toe.
U, als ouder, ontvangt per mail
informatie over ouderavonden,
tafeltjesavonden, paradagen, Vitusbreeddagen, excursies, te laat komen,

verzuim enzovoorts. Mocht er reden
zijn voor de school om met u van
gedachten te wisselen over het
welzijn, de prestaties of het gedrag
van uw kind, dan neemt de mentor
contact met u op. Algemene informatie kunt u op de website vinden.
Via Magister kunt u uw kind online
volgen als het gaat om behaalde
cijfers, gegevens over het gedrag,
de werkhouding tijdens de lessen,
huiswerk en gegevens over absenties
en te laat komen.
Als u met de mentor wil communiceren, dan kunt u hem of haar een
e-mail sturen. Vraagt de situatie
om persoonlijk contact, dan zal
de mentor u (binnen drie werkdagen) bellen.

In het onderwijs begint steeds meer
aandacht te komen voor de verschillen in leerprestaties tussen jongens
en meisjes.
De prestaties van jongens staan onder
druk. Meiden zijn vaak succesvoller en
stromen minder vaak uit dan jongens.
Dit gegeven heeft al langere tijd onze
aandacht. Op 1 december zal het
Sint-Vituscollege aanwezig zijn op
het onderwijssymposium Boys, Boys,
Boys. Op dit symposium hopen we
nog meer gereedschappen aangereikt
te krijgen om de onderwijsprestaties
van onze jongens op hetzelfde niveau
te brengen (of te houden!) als die van
onze meisjes. Tegelijk zullen
we onze eigen inzichten tijdens het
symposium delen met docenten en
directies van andere VO scholen.

PRIVACY – DE NIEUWE WETGEVING
Vanaf mei 2018 gelden in de hele Europese Unie
nieuwe regels rond bescherming van persoonsgegevens, dus ook leerlinggegevens.
Het Sint-Vituscollege is bezig zich voor te bereiden
op de nieuwe situatie en brengt op dit moment in
kaart welke stappen er eventueel nog moeten
worden genomen om alle regels te kunnen naleven.
We komen hierop in een later stadium terug.

Jongens presteren ten opzichte
van meisjes slechter.
Dat heeft onze volle aandacht.
volgenDe nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief willen wij u in ieder geval meer
vertellen over hoe wij proberen leerlingen te activeren,
tot denken aan te zetten en meer studievaardigheid bij
te brengen. Ook zullen we berichten over hoe wij, onder
meer door inzet van Didactisch Coachen, de leerlingen in
toenemende mate meer inzicht en mogelijkheden tot
reflectie geven op hoe ze (het beste) kunnen leren.

Namens de medewerkers van het Sint-Vituscollege
wens ik iedereen een fijne herfstvakantie toe.
We hopen de leerlingen uitgerust en gezond
weer terug te zien op maandag 30 oktober!
Petra Laseur, rector

