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Boeken 
Elke week ontvangen wij na leveringen van (na-)bestelde boeken op school. Ook 
worden bestelde boeken nog bij leerlingen thuis afgeleverd. 
Er zijn leerlingen die hun boekenpakket nog niet compleet hebben. 
Afgelopen week hebben docenten en mentoren weer een check gedaan welke 
leerlingen welke boeken nog missen. Komende week zal Edwin Wildeman 
hierover contact hebben met van Dijk. In de tussentijd werken we met kopietjes 
en digitale opdrachten. 
 

 

Gastles EHBO 
Afgelopen donderdag kregen onze brugklassen wederom een gastles bij de 
vakroute M&D.  
Jan Baan van EHBOOS (EHBO Op School) heeft onze leerlingen verteld over 
het verzorgen van brandwonden, aanbrengen van pleisters en de stabiele 
zijligging. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met verschillende oefeningen. 
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T is for Tech hotspot 
Onze leerlingen van 3TL-trechniek gaan elke week naar de hotspot. Zij leren nu 
de kneepjes van het programmeren. Na de basis gaan ze onder andere 
robotautootjes programmeren en uittesten. 
 
 
 

Vuurwerk  
De tijd van vuurwerk komt er weer aan. Wellicht speelt het bij u thuis ook en 
bent u met uw kind hier al over in gesprek. Wij weten dat het leeft bij 
leerlingen. Wij willen hier heel duidelijk in zijn; vuurwerk meenemen, afsteken 
(onderweg en/of op school) en verkopen is niet toegestaan op NXT. Mochten wij 
signaleren dat iemand wel vuurwerk in bezit heeft of vuurwerk afsteekt, dan 
zullen wij passende maatregelen nemen naar de betreffende leerling. Ook nemen 
wij met de ouders contact hierover op en lichten we de politie in. Wij hopen dat 
leerlingen zich goed realiseren dat vuurwerk afsteken pas mag met de 
jaarwisseling.  
 

NPO 
Wij houden u via de NXT op de hoogte hoe wij invulling geven aan het 
Nationaal Plan Onderwijs.  
Onze leerlingen van leerjaar 4 hebben de eerste weken van dit schooljaar extra 

vaardigheden geoefend in het begrijpend lezen. Zij hebben onlangs ook een rekentoets 

gemaakt. De uitkomst van deze toets heeft bepaald of een leerling 

wel of niet een extra programma volgt om rekenvaardigheden in te oefenen.  
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Cijfers in magister 
In magister zetten docenten de resultaten (cijfers) van de leerlingen. We hebben 
het schooljaar in vier periodes ingedeeld om het schooljaar overzichtelijk te 
maken voor onze leerlingen.. Dit weekend sluiten we periode 1 af. Dat wil niet 
zeggen dat leerlingen uit periode 1 niets meer mogen inhalen of overdoen.  
30 Januari krijgen de leerlingen hun eerste echte rapport van dit schooljaar. 
 
Vanaf volgende week kunt u in magister pas de cijfers van de praktijkvakken 
leerjaar 2,3 en 4 gaan zien.   
 
 
 
 

Stip-uren 
Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Alle docenten van NXT 
hebben daarom één of meer 'stip-uren' in hun eigen rooster. Op een stip-uur 
kan deze docent een les van een andere docent over nemen. Het is echter niet 
altijd mogelijk dat dan het vak gegeven wordt. We hebben voor elk leerjaar 
boeken aangeschaft. Leuke korte verhalen die leerlingen in een lesuur kunnen 
lezen. Op deze manier werken we aan de leesvaardigheden van onze leerlingen. 
Voor leerjaar 1 en 2 liggen naast boeken ook allerlei andere opdrachten klaar 
voor in een stip-uur.  
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Open Lesdagen 
18 en 19 November zijn onze Open Lesdagen. Basisscholen uit onze omgeving 
komen ons bezoeken met hun groep 8 leerlingen. Onze leerlingen van leerjaar 1 
lopen dan hun mini-stage. Leerlingen van leerjaar 2,3,en 4 komen op afspraak 
op school om te helpen. Elke jaar zien we super enthousiaste leerlingen van 
onze school de basisschoolkinderen 'les geven'.  
Het lesrooster is deze twee dagen uit magister gehaald. 

What's NXT? Agenda 
Zondag 14 november  Einde periode 1. 

Donderdag 18 november en vrijdag 19 november Open lesdagen 

Maandag 22 november, 19.00 uur Informatieavond ouders van groep 8 

Maandag 6 december Wisseling in de profielvakken techniek  
leerjaar 2 

Wisseling in de keuzevakken HBR leerjaar 2 

 
 

 
 
  


