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welkom op de
campus van het
vituscollege
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Beste achtstegroeper,
Je basisschooltijd zit er bijna op en het is tijd om een
middelbare school te kiezen. Heb je een gymnasium-, atheneum- of havoadvies gekregen, dan verwelkomen we je graag op het Vituscollege. Waarom je
voor het Vitus zou kiezen? Omdat je op onze school
jezelf kunt zijn. We stimuleren je om je talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Als je na een paar leuke
jaren op het Vitus met een diploma van school komt,
ben je voorbereid op een mooie toekomst.
Op het Vituscollege heb je letterlijk
en figuurlijk de ruimte. Op onze
groene campus vind je alles om
te ontdekken waar jij goed in bent
en wat je leuk vindt. Pas als je met
alle mogelijkheden hebt kennisgemaakt, kun je de keuze maken
die voor jou het beste is.
Op de Vituscampus werken en
leren we samen: jij kunt je ontwikkelen binnen de gezelligheid, de
veiligheid en de goede sfeer van
het Vitus.
Er is alle ruimte voor jouw groei.
Op de Vituscampus hebben we
ons aanbod ondergebracht
in vier gebouwen.

Vitus Global

Alle talen, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming, debatteren
en ondernemen zijn ondergebracht
in Vitus Global. Jouw blik op de
wereld wordt hier verruimd.

Vitus Bèta

Vitus Bèta biedt de bètavakken
alle ruimte voor proefondervindelijk leren. Hier kun je onderzoekend
leren én leren onderzoeken. Bij
Vitus Bèta hebben we wiskunde,
scheikunde, natuurkunde, biologie,
algemene natuurwetenschappen,
techniek en informatica.

Vitus Art
Op het Vitus is kunst & cultuur
heel belangrijk. Daarom hebben
we daarvoor een apart gebouw:
Vitus Art. Hier zijn alle creatieve
vakken samengebracht, zoals
tekenen, muziek, culturele en
kunstzinnige vorming (CKV)
en drama.

Vitus Sport

De gymzalen en grote sportvelden
vormen samen Vitus Sport.
In 2020 zijn we op het Vitus gestart
met een Sportklas!

Naast de bekende vakken is er op
het Vitus nog volop zelf te kiezen.
Zo kun je in onze Juniorcolleges
kennismaken met allerlei inspirerende en eigentijdse onderwerpen.
In de bovenbouw maken de Juniorcolleges plaats voor verdiepende
en verrijkende Werkcolleges. Op
het Vitus krijg je dus letterlijk en
figuurlijk de ruimte!
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“Het Vitus is een
super gezellige
school. Iedereen
is welkom!”
— Lieke

“Ik voel me helemaal
thuis op het Vitus.”
— Tim

Op het Vitus krijg je de ruimte
om uit te zoeken wat het beste bij
jou past en wie en wat jij wilt zijn,
altijd vanuit de gedachte: we doen
het samen!
We hopen je in het nieuwe schooljaar welkom te mogen heten als
Vitaan!
Eelkje de Jong,
waarnemend rector
Benieuwd naar
meer foto’s? Bezoek
ons op Facebook en
Instagram of ga naar
onze website.

veilig én ambitieus

Onderwijsont wikkelingen

Het onderwijs op het Vituscollege
is voortdurend in beweging.
We volgen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op de voet en
kiezen daaruit het beste voor onze
school. Al onze docenten worden
opgeleid in ‘Didactisch coachen’.
Bij Didactisch coachen gaan we
ervan uit dat je al heel veel kwaliteiten in huis hebt en dat we je kunnen
helpen die kwaliteiten uit te bouwen. Dat werkt beter dan uitgaan
van wat je nog niet kan. Je docent
kan jou met deze methode niet
alleen goed coachen op de inhoud
van de lesstof, maar ook op je
manier van leren.
Als we een toets geven, willen we
dat doen om vast te stellen hoe ver
je al bent en wat er nog nodig is om
je leerdoel te bereiken. Natuurlijk
moet je alle lesstof beheersen als
je over een paar jaar examen doet.
In ons toetsbeleid houden we rekening met jouw leren én je examens.
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Tweejarige brugperiode

Op het Vitus hebben we drie soorten brugklassen: atheneum/havo,
atheneum of gymnasium. Waar je
ook voor kiest, op het Vitus is de
brugperiode voor alle leerlingen
twee jaar. Je blijft in principe twee
jaar in dezelfde klas, met dezelfde
mentor en dezelfde vakdocenten.
Zo heb jij tijd om te wennen, te
groeien en te ontwikkelen en hebben wij tijd om jou goed te leren
kennen en — nog belangrijker —
te kijken waar jouw talenten liggen
en hoe jij het beste leert.
Zit je in de havo/atheneum-klas, dan
wordt in de tweede klas gekozen
of je in de derde naar havo of atheneum gaat. Zit je in de gymnasiumklas, dan start je in de eerste klas
met Latijn en krijg je er in de tweede
ook Grieks bij. Alle Vitanen krijgen
in de brugperiode verdiepende
projecten aangeboden.

Gezond

Het Vituscollege is een rookvrije
en alcoholvrije school. Dat is wel
zo gezond. In de Recreatie-ruimte
(RR) kun je elke dag gratis vers
fruit krijgen en worden gezonde
broodjes verkocht.

Havo, atheneum of
gymnasium

Of je nu op havo, atheneum of
gymnasium terecht komt, op het
Vitus krijg je een prima opleiding.
Op atheneum en gymnasium is
extra aandacht voor de wetenschap.
Dat begint al met de wetenschapsweken in het begin van het eerste
jaar. Veel van onze atheneum- en
gymnasium-Vitanen stromen dan
ook door naar de universiteit. Voor
havo-Vitanen is Havo ToBe ontwikkeld. ToBe is een afkorting van
Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs. We bereiden je goed
voor op het HBO, maar je kunt bijvoorbeeld ook doorstromen naar
het atheneum.

Veilig en gezellig

Op het Vitus vinden we het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat
je in een veilige omgeving kunt
leren. Dat kan alleen als iedereen
– leerlingen en docenten – respectvol met elkaar omgaan. We besteden
daar veel aandacht aan en hebben
duidelijke regels. In de eerste klas
volgen alle leerlingen een anti-pestproject. Met succes: het Vitus is een
veilige school met een supergoede
sfeer.

“Ik vond het best
eng om van groep 8
naar de eerste klas
te gaan. Gelukkig
voelde ik me heel
snel thuis. Iedereen
is hier aardig, de kinderen en de leraren.”
— Emma

gymnasium
Het Vitus gymnasium is er voor
slimme, leergierige en gedreven
kinderen die het beste uit zichzelf
willen halen. Wil je naast leren ook
graag sporten en houd je van cultuur, muziek maken, toneelspelen,
filosoferen, debatteren of experimenten doen, dan ben jij een echte
gymnasiast, die uitstekend op het
Vitus past.
Op het Vitus zijn we er van overtuigd dat een gymnasiast een allrounder is, die gebaat is bij een brede ontwikkeling en (culturele)
vorming. Ons motto is dan ook:
‘Alma tellus laetus flos’, wat betekent dat een voedzame bodem een
uitbundige bloei oplevert. Het Vitus
zorgt voor de voedzame bodem, jij
kunt tot bloei komen!

Op het Vitus gymnasium heb je
naast de gewone vwo-vakken
les in Latijn (vanaf de eerste klas)
en Grieks (vanaf de tweede klas). En
er is nog veel meer! Met machtige
verhalen, sterke beelden en
belangrijke vragen zetten we de
talen in de context van hun cultuur.
We verbinden de wereld van vroeger met die van vandaag. Al vroeg
in je gymnasiumopleiding nemen
we je mee op excursie in binnenen buitenland. Als kers op de taart
ga je tegen het einde van je
gymnasiumopleiding op reis naar
Rome, waar op elke straathoek
sporen zijn terug te vinden van
de klassieke kunst en cultuur. Op
het gymnasium kun je ook meedoen aan diverse Olympiades bij
de exacte vakken. Jaarlijks wordt
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er een gymnasiumdag gehouden,
waarin leerlingen uit onder- en
bovenbouw aan elkaar en de ouders
laten zien wat ze bij de diverse
activiteiten hebben geleerd.
Op het Vitus gymnasium ontwikkel
je een brede blik.
De examenresultaten van het
Vitus gymnasium zijn uitstekend
en de meeste leerlingen stromen
door naar de universiteit. Het gymnasium sluit je af met een onderscheidend diploma. Handig voor
je vervolgopleiding, nu de lotingen
bij studies zijn afgeschaft.

Het motto van
ons gymnasium is
‘Alma tellus laetus flos’:
een voedzame bodem
levert een uitbundige
bloei op.

“Op het gymnasium krijg je Latijn
en Grieks. Daardoor leer je logisch
nadenken, wat weer helpt bij de
andere talen en bètavakken.”
— Thomas

atheneum
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atheneum / havo
Heb je van je basisschool een havoadvies of een havo/vwo-advies
gekregen, dan kom je op het Vitus in
een gemengde brugklas atheneum/
havo.
In het eerste jaar van de tweejarige
gemengde brugklas kun je wennen
aan de middelbare school. Aan de
klas, de manier van werken en de
docenten. Deze docenten houd je
in principe twee jaar, zodat ze je
goed leren kennen. Pas in de tweede klas gaan we samen met jou kijken of je in de derde naar de havo of
naar het atheneum gaat. In het

tweede leerjaar worden er toetsen
gegeven waarvoor je cijfers op havo
én op vwo niveau krijgt. Zo krijg je
goed zicht op wat je kan. Tijdens de
mentorlessen in de twee brugjaren
zetten we je sterke punten op een rij
en kijken we hoe jij het beste leert
en op welk soort vragen je het beste
scoort. Op deze manier zie je wat het
beste bij je past en op welk niveau
je het meeste succes zult hebben.

het gedrag van dieren observeert
en naar het Rijksmuseum waar je
een kijkje neemt bij de Hollandse
meesters en ook zelf aan het
tekenen gaat. Ook doe je een
muziekproject en het fotoproject
‘camera obscura’ van natuurkunde
en biologie. Bij het vak levo (levensbeschouwelijke vorming) word je
uitgedaagd om na te denken over
de wereld om je heen.

Op het Vitus hebben we speciale
projecten voor de gemengde brugklassen. Je gaat op excursie naar
de dierentuin in Amersfoort waar je

Houd je van sport, dan is de Sportklas vast een goede keuze. Hierover
lees je meer in de flyer Sport.

“De Juniorcolleges zijn echt superleuk. Ik was op de basisschool al
bezig met scheikundeproefjes uit
zo’n doos voor kinderen, nu doe
ik bij chemie het echte werk.”
— Wouter
Als atheneumleerling ben je geïnteresseerd in hoe de wereld om je
heen in elkaar zit. Je houdt ervan
om zaken zelf uit te zoeken. Daarnaast heb je een brede interesse:
je houdt bijvoorbeeld ook van sport
of kunst en cultuur. Heb je een vwoadvies en ben je op zoek naar een
school met een inspirerende leeromgeving, dan is het Vitus atheneum
de beste keuze voor jou.
Het Vituscollege is een WON
(Wetenschapsoriëntatie
Nederland) school: jouw eerste stap
naar de wetenschap! We besteden
veel aandacht aan wetenschappelijk

onderzoek en wetenschappelijke
vaardigheden. ‘Onderzoekend leren’
en verWONdering staan centraal.
Je ontwikkelt ‘21st Century Skills’:
actief vragen stellen, een kritische en
nieuwsgierige houding, zelf op zoek
gaan naar informatie, problemen
oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed samenwerken. In de eerste klas krijg je
informatiekunde en techniek krijg je
zelfs twee jaar. Ook in de
Juniorcolleges en projecten maak
je volop kennis met de wetenschap.
Het atheneum leidt op tot een
vwo-diploma, maar het Vitus

biedt net een beetje meer. Naast
projecten in de vaklessen doe je op
ons atheneum mee aan projecten
waarbij je de kennis van verschillende vakken met elkaar combineert.
Deze projecten hebben vaak een
bèta-accent: er is in ieder geval één
exact vak (wiskunde, natuurkunde,
biologie of scheikunde) bij betrokken. Je gaat zelf op onderzoek uit,
doet proefjes en schrijft je ontdekkingen op. Zo leer je een eigen
onderzoek op te zetten en krijg je
handigheid in het gebruik van ICT.
Als je later naar de universiteit gaat,
komt dat allemaal goed van pas.
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“In de gemengde brugklas heb
ik gemerkt dat ik het beste leer
door te doen. Ik ga in de 3e naar
de havo en daarna wil ik naar een
hbo-opleiding in de luchtvaart.’’
— Rutger

havo ToBe
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“Als ik iets heb gezien, onthoud
ik het veel beter dan wanneer
ik er alleen maar over lees.’’
— Jeroen

Als de basisschool je een havo- of
een havo-/vwo-advies heeft gegeven, start je op het Vitus in een atheneum/havo- brugklas. In de tweejarige brug-periode kijken we goed
naar jou en leer jij jezelf goed kennen: wat vind je leuk en hoe leer je
het beste?
Dat helpt jou en ons bij het kiezen
wat je na die twee jaar gaat doen.
Is dat havo, dan ga je op het Vitus
naar havo ToBe: Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs.
We koppelen de theorie aan de
praktijk, gaan eropuit en halen de
buitenwereld de school in, zodat
de kennis uit je leerboeken voor
je gaat leven. We haken in op de
actualiteit en nodigen gastsprekers
uit om vanuit de praktijk te komen
vertellen. Onze manier van lesgeven geeft een prima aansluiting op
het hbo. Je kunt na je examen ook
doorstromen naar het atheneum.

Business Stream

Als je in de vierde klas het profiel
Economie en Maatschappij (E&M)

hebt gekozen met het vak bedrijfseconomie, dan kun je de ‘Business
Stream’ volgen. Je volgt het gewone
4 havo-programma, maar maakt
daarbij ook kennis met het bedrijfsleven, zowel in theorie als in de
praktijk.
Natuurlijk kun je binnen havo ToBe
ook de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek kiezen.
Alle faciliteiten van het bètagebouw
zijn voor jou beschikbaar. We maken excursies naar technische hogescholen en vragen gastsprekers
om op school te komen vertellen.
Op de Vitus havo ToBe kun je informatica kiezen als eindexamenvak.
In het derde jaar van de havo is
een Maatschappelijke Stage (MaS)
onderdeel van het programma.
Deze stage past heel goed bij het
doel van havo ToBe om het onderwijs betekenisvol te maken en jou
als leerling in contact te brengen
met de wereld buiten de school.
In havo 4 doen we in samenwerking
met Hogeschool Windesheim uit

Almere een groot sollicitatieproject.
Je schrijft een brief en gaat in
Almere op sollicitatiegesprek.

Bewegen, Sport en
Maatschappij (BSM)

Op de Vitus havo is Bewegen, Sport
en Maatschappij (BSM) keuzevak bij
alle profielen, waarin je ook examen
kunt doen. Je hoeft hiervoor niet in
de sportklas te hebben gezeten,
maar je moet natuurlijk wel van sport
en bewegen houden. Bij BSM leer je
naast sporten ook verschillende rollen te vervullen, zoals scheidsrechter,
coach, instructeur, observator en organisator. Tijdens de lessen wordt
ook theorie behandeld. Dus waar LO
ophoudt, gaat BSM verder. Het
niveau van BSM ligt hoger dan de
LO-lessen. Daardoor wordt BSM
over het algemeen alleen gekozen
door leerlingen met een goede lichamelijke conditie en/of ambities in
de sport. Ga je een studie doen als
ALO, PABO, CALO, fysiotherapie,
sportmanagement of bewegingstherapie, dan heb je een voordeel als
je BSM hebt gehad.

dum
disco
spero
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Het Vituscollege bestond in 2020 65 jaar!
Bij de oprichting heeft het Vitus het motto
‘dum disco spero’ meegekregen: zolang
ik leer, heb ik hoop. De tijd heeft dit motto
nog altijd niet ingehaald.
Met wat je op het Vituscollege leert, mag
je zeker hopen op een mooie toekomst!

jouw leren staat centraal
... we doen het samen!
Leren kun je leren

Als je van de basisschool naar het
Vitus gaat, gaan we er niet van uit
dat het allemaal vanzelf gaat. Leren
moet je leren en daar helpen we
je bij. Jouw leren staat op het Vitus
centraal. Er is veel aandacht voor
studievaardigheden tijdens de
lessen en je krijgt een uur per week
‘studieles’. Vind je een vak lastig,
dan kun je extra hulp krijgen. Er is
bijvoorbeeld vakgerichte begeleiding in kleine groepjes. In de lessen
begeleiden de docenten je door
middel van ‘Didactisch Coachen’.
We gaan uit van wat je wél kunt en
helpen je dat verder uit te bouwen.
Niet alleen werken we samen met
jou aan de inhoud van je werk, maar
ook aan je leerproces. Toetsen krijg
je niet zomaar terug met een cijfer
en een rode streep door wat fout is.
We laten je zien wat goed gaat en
waar het beter kan. Zo krijg je meer
inzicht en dat helpt je weer om het
de volgende keer nóg beter te
doen. Als school denken we goed
na over de manier waarop jij teksten
beter kunt lezen en begrijpen, maar
ook hoe we je kunnen helpen plannen en organiseren. Natuurlijk maken we onze lessen zo interessant
dat je vanzelf oplet!

Naar buiten!

Op het Vitus vinden we dat je
zoveel mogelijk zelf moet ontdekken.
Soms kan dat in een klaslokaal, soms
ook niet. Dan gaan we eropuit om
van alles zelf te ervaren. We gaan
naar het museum of het theater
en oefenen talen tijdens buitenlandexcursies. Vanaf de derde klas
bezoeken we ook hogescholen,
universiteiten en bedrijven. Ook
maken we excursies naar binnenen buitenland. Komt de wereld niet
naar het Vitus, dan gaat het Vitus
de wereld in!
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Examenresultaten

Onze afdelingen havo, atheneum
en gymnasium halen allemaal uitstekende examenresultaten. Onze
havo kreeg van de inspectie zelfs
het predicaat ‘goed’! Dat vinden
we fijn, maar we vinden het vooral
belangrijk dat je goed bent voorbereid op een vervolgstudie en dat
je het naar je zin hebt. Kom je naar
het Vitus, dan weet je dat je een
prima opleiding krijgt en een diploma waarmee je straks een goede
kans hebt om je vervolgopleiding
ook positief af te ronden.

De inspectie zegt over het Vitus:
“Een school met een duidelijk
pedagogisch klimaat waarin
leerlingen op een positieve
manier worden benaderd.”

aandacht en begeleiding
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“Huiswerk maken duurde bij
mij in het begin heel lang.
Nu weet ik hoe ik moet leren
en dat scheelt echt veel tijd. ”
— Mark

Mentoren en juniormentoren

Op het Vitus heeft elke leerling
een mentor. Je mentor is binnen
de school altijd het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.
We vinden het belangrijk dat onze
mentoren oog hebben voor wat
jij nodig hebt. Daarom besteedt de
mentor niet alleen aandacht aan je
studie, maar ook aan jou persoonlijk, aan het wel en wee van de klas
en aan hoe de leerlingen met elkaar
omgaan. Je mentor helpt je met
tips en adviezen om de overgang
van de basisschool naar het Vitus
en straks van de tweede naar derde
klas zo gemakkelijk mogelijk te maken. Soms is het fijner om te praten
met iemand die meer van je eigen
leeftijd is. Alle bruggers hebben
daarom ook twee juniormentoren:
leerlingen uit de vierde klas.

Extra begeleiding

Soms heb je extra begeleiding
nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn
omdat je dyslectisch bent of
faalangstig. Voor leerlingen met
aangetoonde dyslexie is er een
speciale regeling, die inhoudt

dat er bepaalde faciliteiten voor
je beschikbaar zijn. Ook kun je bij
lees- en spellingsproblemen extra
individuele begeleiding krijgen of
deelnemen aan de begeleidingsles
van onze remedial teacher.

Huiswerk en bijles

Heb je liever echt vrij als je thuis
bent of kun je je thuis moeilijk op
je huiswerk concentreren? Op het
Vituscollege kun je in klas 1 en 2
een huiswerkklas volgen. Drie middagen in de week kun je daar (tegen
een vergoeding) onder toezicht je
huiswerk maken. Er zijn ook bovenbouwleerlingen aanwezig die je
kunnen helpen. Mocht je een vak
echt lastig vinden, dan kan je docent
je in contact brengen met een
bovenbouwer die er juist heel goed
in is en die bijles kan geven. Het
voordeel van bijles door iemand
van je eigen school is dat hij of zij
de methode kent en precies weet
wat belangrijk is.

Werkplekken

Op het Vitus is veel ruimte om
rustig te werken, alleen of in
groepjes. In Vitus Bèta hebben we

Studio 80 (de mediatheek) waar je
informatie kunt vinden en lekker
kunt werken. In Vitus Global vind
je de gezellig ingerichte Studio 20,
met aan de ene kant stilteplekken
en aan de andere kant ruimte voor
het werken in groepjes.

School en thuis

Op het Vitus vinden we het heel
belangrijk dat we goed contact
hebben met je ouders of verzorgers.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen
het beter doen op school als de
ouders zich bij de school betrokken
voelen. Daarom nodigen we je ouders aan het begin van het schooljaar uit voor een informatieavond,
waarop ze kunnen kennismaken
met je mentor. Ben je wat verder in
je schoolcarrière, dan krijgen ze ook
een uitnodiging voor de beroepeninformatieavond. Willen ze meepraten over schoolzaken die niet alleen
met jou te maken hebben, dan kunnen ze deelnemen aan ouderpanels.
leder jaar meten we de tevredenheid onder ouders. Gelukkig zijn de
meeste ouders heel tevreden over
het Vitus.

jij ontwikkelt je
talenten!
Cambridge
Engels

Junior- en Werkcolleges

Alle Vitanen volgen interessante
extra lessen. In de onderbouw heten
die Juniorcolleges, in de bovenbouw Werkcolleges. Je komt in
aanraking met allerlei inspirerende
en eigentijdse onderwerpen, die
je zelf uitkiest uit een ruim aanbod.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor
drama, Spaans, robotica, programmeren met micro:bit, etsen of
chemie. Heel gevarieerd dus.
Wat ook leuk is: omdat je zelf je
Juniorcolleges kiest, volg je die ook
met leerlingen uit andere klassen.
Voor je het weet ken je heel veel
andere leerlingen.

Vitus en de
wetenschap

Het Vituscollege
is sinds 2012 een
Wetenschapsschool. We zijn er nog
steeds heel blij mee en trots op dat
we een WON-school zijn. WON
staat voor Wetenschapsoriëntatie
Nederland. Het uitgangspunt is het
aanleren van wetenschappelijke
vaardigheden op gymnasium en
atheneum. Als WON-school willen
we je goed voorbereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal.
Je ontwikkelt ‘21st Century Skills’:
actief vragen stellen, een kritische
en nieuwsgierige houding, zelf op
zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe
aanpakken bedenken en goed
samenwerken.

Engels is belangrijk
en superhandig voor
studie, werk en reizen.
Leerlingen op het Vitus kunnen
daarom Cambridge Engels volgen.
Je kunt verschillende certificaten
halen, afhankelijk van je niveau.
Zo ben jij straks prima voorbereid
op een vervolgstudie.

Top Talent Traject

Bij het Top Talent Traject krijg je (bij
goede leerresultaten) de ruimte om
een eigen onderzoek te doen naar
een onderwerp dat jou interesseert.
Je presenteert dit vervolgens aan
medeleerlingen en ouders.

ICT Smart

Onderwijs op het Vitus is eigentijds
en modern. Daarom werk je direct
vanaf de eerste klas met je eigen
laptop. Je hebt deze nodig voor de
gewone lessen voor het doen van
bronnenonderzoek. Je hebt hem
ook nodig voor lessen informatica,
(eventueel) robotica, het verwerken
van gegevens, het maken van
presentaties en werkstukken en
het krijgen van feedback.
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Volop extra’s

Kun je meer aan dan ons onderwijsprogramma, dan biedt het Vitus
volop extra’s. Je kunt bijvoorbeeld
leren debatteren in onze debatclub
en meedoen aan debatwedstrijden.
Of je traint voor Olympiades: jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken,
waarbij je voor het Vitus uitkomt tegen leerlingen van andere scholen.
Ook kun je modules gaan volgen
op de universiteit. Wil je iets voor
de school betekenen, dan kun je
juniormentor worden, plaatsnemen
in de leerlingenraad of in de sportcommissie of achter de schermen
meewerken aan theaterproducties.

Persoonlijke groei

Het ontwikkelen van je talenten
heeft niet alleen te maken met
wat je aan kennis op school leert.
Op het Vitus vinden we het heel
belangrijk dat je ook opgroeit tot
een sociaal en maatschappijbewust persoon. Daarom zetten we
ons in voor goede doelen en kijken
we wat we kunnen doen voor mensen die het minder goed hebben
getroffen dan wij. Binnen het vak
levo leer je je eigen mening te
vormen, onder woorden te brengen
en de meningen van anderen te
respecteren. Ook leer je om te gaan
met diverse levensovertuigingen.

“Ik heb meegedaan in klas 2 aan
het Top Talent Traject. Ik heb
een eigen gebouw ontworpen.
Ik word later architect.”
— Koen
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Sport

Naast de vakken waarbij je in de
klas zit, krijg je op het Vitus ook volop te maken met sport. We hebben
prachtige sportvelden en gymzalen,
die samen Vitus Sport vormen.
Daar laten we je met veel verschillende sporten kennismaken. Ook
kun je meedoen met toernooien en
sportdagen. Niet alleen op school,
maar ook met en tegen scholen in
de regio. In 2020 zijn we op het
Vitus gestart met een Sportklas.
Lees hierover meer in de flyer
Sport!

Art

Ben je een kunst- en cultuurliefhebber, dan zit je op het Vitus goed.
We hebben er zelfs een apart gebouw voor: Art! Tekenen,
muziek, drama ... je kunt je talenten
volop ontwikkelen. Als je het leuk
vindt om op het toneel te staan,
dan kun je al in de brugklas meedoen aan de Kleine Avond of het

Open Podium. Of je wilt zingen,
dansen, muziek maken of een
cabaretnummer opvoeren ...
het podium is van jou!

Buitenlandse reizen

Het lijkt heel ver weg als je nog
groep 8 leerling bent, maar voor je
het weet zit je in havo 4 of gymnasium of atheneum 5. Dan staan er vlak
voor de herfst vakantie reizen naar
verschillende buitenlandse bestemmingen op het programma.
Vitanen kijken daar heel erg naar uit
en terecht: het zijn reizen om nooit
te vergeten. De bestemmingen van
de excursies zijn bijvoorbeeld:
Valencia, Nice, Edinburgh, Berlijn,
Ardennen, Trier, Krakau, Colchester
en Rome. Het aanbod wordt jaarlijks vastgesteld. Je leert er veel en
met je medeleerlingen heb je
natuurlijk ook veel plezier.

“Op de basisschool hoefde ik
niets te doen voor goede cijfers.
Het viel best een beetje tegen
toen ik in de gymnasiumklas kwam.
Maar gelukkig werd ik heel goed
geholpen en nu zijn mijn cijfers
weer prima.”
— Julia

Vitusbreed

Een paar keer per jaar zijn er Vitusbreeddagen. Op deze dagen vinden
er projecten en excursies plaats
waarin verschillende vakken samenwerken. Het kan gaan om combinaties van allerlei vakken, die per jaar
kunnen verschillen. We hebben bijvoorbeeld dierengedrag bestudeerd, digitaal een Romeins gebouw
ontworpen, een moord
opgelost met DNA-onderzoek en
hoogtelijnen in het Gooi gevonden.
Zo is er ieder jaar weer iets anders
te doen!

Parascholaire dagen

Een mooie traditie op het
Vituscollege zijn de ‘parascholaire
dagen’, vlak voor de herfstvakantie.
Deze drie dagen zijn bedoeld om
elkaar op een andere manier te leren
kennen. In plaats van de gewone
lessen zijn er diverse activiteiten
voor de verschillende leerjaren:
elk leerjaar volgt een eigen programma. De Vitanen uit de eerste
klassen doen bijvoorbeeld een
antipestproject, smikkelen van een
Heerlijkhedenbuffet en beleven
hun eerste schoolfeest. Tweedeklassers testen cola en maken hun
eigen film. Voor de derdeklassers
zijn er onder andere theater- en
dansworkshops.

Kortom…

Zoek je een school met volop
mogelijkheden én een gezellige
en veilige sfeer, kom dan naar
het Vitus!

ICT Smart / laptop
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“Ik vind het fijn dat we op
het Vituscollege met laptops
werken. Er zijn overal plekken
waar je rustig aan de slag kunt.”
— Sem

ICT smart

Op het Vitus leer je
bewust, verantwoord
en positief omgaan
met digitale media.

Je bent vast reuzehandig met je
telefoon en je tablet. Maar kun je
ook met een laptop werken? Op
het Vitus vinden we het belangrijk
dat je dat leert. Je werkt met programma’s die het je makkelijker
maken om te leren en te studeren.
Je moet werkstukken, samenvattingen en mindmaps maken en presentaties houden en dat lukt niet
met je telefoon of tablet. Daarom
krijgen alle eerste klassen het vak
Informatiekunde. Daarbij gebruik
je je eigen laptop. Je leert hoe een
computer ‘denkt’ en de basisvaardigheden van hoe je hem moet
gebruiken. Ook krijg je les in
Mediawijsheid. Op het Vitus werk
je met Office 365 via je schoolaccount. We behandelen de
Office programma’s Word, Excel,
PowerPoint en OneDrive. Je zult
verbaasd staan hoeveel tijd je bespaart als je goed weet hoe je met
programma’s moet omgaan. Ook

leer je te werken met Magister: een
programma waarmee je altijd en
overal inzicht hebt in jouw schoolgegevens, zoals je agenda, je cijfers,
je lesmateriaal en het rooster.

Laptop

Je gebruikt je laptop bij veel vakken, ook de vakken waarbij we vooral uit boeken werken. Daarnaast is
er in de Juniorcolleges en Werkcolleges volop aandacht voor ICT.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor
colleges in programmeren of websites bouwen. In de bovenbouw kun
je kiezen voor het vak Informatica.
Bij dit vak ga je samenwerken in
projecten met onderwerpen die
direct uit de praktijk komen. Kies
je het vak Informatica, dan word
je uitgedaagd om te ontdekken of
je verder kunt komen. Je ontdekt
of je goed bent in programmeren
of dat vormgeven beter bij je past.
Waar liggen jouw ICT talenten?

In onze studio’s 20 en 80 hebben
we werkplekken die uitnodigen om
rustig op je laptop te werken.
Als je voor je laptop gebruik wilt
maken van een reparatieservice
en tevens de betaling van een
laptop wilt spreiden, dan stelt de
school via het bedrijf Rent Company
een laptop op huurkoopbasis
beschikbaar. Het Vitus doet een
stimuleringsbijdrage op de laptops
bij Rent Company. Als je je aanmeldt bij het Vitus krijg je precies
te horen waaraan je laptop moet
voldoen.

Kortom…

Op het Vitus word je ICT Smart.

agenda 2022
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Door de coronamaatregelen kunnen niet
alle activiteiten op het Vitus fysiek doorgaan.
Onze online activiteiten
Informatieavond

Donderdag 27 januari 2022
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur
Voor ouders van leerlingen van groep 8 en 7.

Open dag

Zaterdag 29 januari 2022
Tijd: van 10.00 - 13.00 uur
Gebruik hiervoor een laptop, je telefoon
én je Vitanen-rugzak
Voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Houd onze website in de gaten voor actuele informatie.

Onze activiteiten op school
Proef het Vitus!

Woensdag 9 februari 2022
lesjesmiddag voor leerlingen van groep 8
Je kunt je aanmelden vanaf 10 januari 2022 via onze website.

Aanmelden voor het Vitus

Aanmelden doe je via de website,
tussen maandag 28 februari en vrijdag
4 maart 2022, uiterlijk 12.00 uur.
Uiterlijk 22 maart 2022 laten wij aan
je ouders weten of je bent toegelaten
en geplaatst kunt worden in de
afdeling waar je bent aangemeld.

Inlichtingen

Heb je een vraag?
Stuur dan een mailtje naar
info@vituscollege.nl
of bel 035 - 693 1153.
We helpen je graag verder.

Postbus 224
1400 AE Bussum

Advies basisschool,
geeft toelating tot:

havo: atheneum-havoklassen
havo-vwo: atheneum-havoklassen
vwo: gymnasium-, atheneum-,
atheneum-havoklassen

Heb je al een broer of zus op het
Vituscollege of de Vitusmavo,
dan krijg je voorrang.

Vituscollege
Beerensteinerlaan 69
1406 NR Bussum

Toelating en aanmelding

(035) 693 11 53
info@vituscollege.nl
vituscollege.nl

