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Open lesdagen 
Afgelopen donderdag en vrijdag waren de Open Lesdagen op NXT. We kijken 
terug op twee superleuke dagen. We ontvingen groep 8 leerlingen van meer dan 
30 basisscholen uit de omgeving. Best een puzzel om dit veilig te organiseren in 
verband met corona. Met een aantal aanpassingen in het programma is dat 
goed gelukt. 
Voor onze leerlingen betekende het dat er deze twee dagen geen les op school 
was, maar dat zij een hele andere rol hadden. Zij waren onze ambassadeurs; ze 
regelden de rondleidingen, vertelden de achtste groepers over hun vak, over de 
school, gaven demonstraties en hielpen de basisschoolleerlingen bij het maken 
van kleine werkstukken en opdrachten. Wij zijn echt supertrots op hoe onze 
leerlingen dit hebben gedaan! 

 

Maatregelen corona 
Het is nog even spannend wat er vanavond gezegd gaat worden, maar we gaan 
er van uit dat de scholen zo veel en lang mogelijk open zullen blijven. 
Intern hebben wij natuurlijk al wel gekeken wat verschillende scenario's kunnen 
betekenen voor ons en wat we dan nodig hebben om ons onderwijs op een 
andere manier voort te kunnen zetten. Wij zullen u uiteraard op de hoogte 
houden mochten er wijzigingen komen door nieuwe maatregelen. 
 
Op dit moment zien we dat er leerlingen zijn die in quarantaine zitten, enkele 
leerlingen hebben zelf corona en ook onder ons personeel komt ziekteverzuim 
door corona voor. Wij monitoren dit uiteraard en doen ons best om de lessen en 
lesroosters zo goed mogelijk te organiseren voor onze leerlingen. 
Bij Willem zijn zelftesten te verkrijgen voor onze leerlingen. 
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T is for Tech, jongeren vertellen hun verhaal 
NXT doet mee met tisfortech. Vanuit dit project willen wij jongeren, maar ook 
volwassenen laten zien en vooral laten ervaren hoe gaaf en veelzijdig techniek 
is. Ook willen we onze leerlingen kennis laten maken met zoveel mogelijk 
aspecten en ontwikkelingen van de techniek  
Een voorbeeld is de samenwerking van NXT met verschillende basisscholen. 
Groep 7 en 8 krijgen echte techniekessen bij ons op school in ons 
technieklokaal.  
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van verschillende keuzevakken in de 
techniek door samen te werken met bijvoorbeeld bedrijven. Sommige technieken 
kunnen leerlingen niet goed bij ons op school oefenen, maar bijvoorbeeld wel op 
een andere school of bij een bedrijf. Onze PIE-leerlingen volgen in 10 weken 
het keuzevak CNC-technieken op het Corlaer College in samenwerking met het 
technische bedrijf Style. Zie hieronder een foto van de rondleiding bij dit bedrijf. 
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We laten ook graag onze leerlingen zelf aan het woord om te vertellen hoe leuk 
techniek is en wat je daar allemaal mee kunt doen. 
Binnenkort gaan vier leerlingen samenwerken met een bekende influencer om te 
bloggen en te vloggen over techniek.  
Leerlingen die niet hier aan mee doen, maar wel iets leuks te vertellen hebben 
kunnen meedoen met een wedstrijd. Bekijk hiervoor de volgende link: 
https://www.tisfortech.nl/leerlingen/doe-mee-en-win 
 
 
 

Nogmaals 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 niet mag.  
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Leerlingbespreking 
Dinsdag 30 november en dinsdag 14 december heeft het docententeam een 
leerlingbespreking. Met elkaar bespreken we hoe het met onze leerlingen gaat, 
of we bij moeten sturen, een leerling wat extra uitleg of uitdaging moeten bieden 
of moeten helpen met de planning. De mentor verzamelt alle gegevens en zal 
zo nodig met de leerling en u bespreken wat er nodig is. 
 
                                                                                                                            
 
 
 

Studiedag 
Dinsdag 7 december hebben we met ons hele team een studiedag 
Leerlingen bewegen zich in verschillende culturen; die van thuis, in hun 
vriendengroep, op school. In elke groep hebben zij te maken met  (vaak 
verborgen) sociale codes die lang niet altijd bij elkaar passen. Tijdens deze 
studiedag gaan we het hebben over hoe we ondanks deze mis-match tussen de 
leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen bij onze leerlingen en hoe we 
hun self-efficacy (zelfeffectiviteit) kunnen versterken.  
Onze leerlingen hebben deze dag geen les. 
 

  

Taalgebruik 
De komende periode zijn wij extra alert op het taalgebruik van onze leerlingen. 
Niet alleen wij, maar ook veel leerlingen ergeren zich aan het vele gebruik van 
scheldwoorden, vloeken en verschillende ziektes. De mentoren gaan het gesprek 
hierover aan met de leerlingen in de mentorklas. Ook spreken we leerlingen aan 
op hun taalgebruik als dat nodig is.  
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Het is bijna kerstvakantie….. 
Op 17 december wordt door de TL-leerlingen van HBR een mini kerstmarkt 
verzorgd. Om 11:10 kunnen leerlingen op school iets kopen op de kerstmarkt. Er 
worden verschillende producten gemaakt in de bakkerij zoals kerstkransjes, 
stollen, kerstkoekjes en kerstcupcakes. Deze producten worden voor een kleine 
prijs verkocht. Als u het leuk vindt om iets te kopen, kunt u uw kind wat contant 
geld meegeven. De producten zullen tussen de 50 cent en 3 euro gaan kosten.  

Vrijdag 24 december, de laatste dag voor de vakantie, gaan we vullen met leuke 
activiteiten en workshops voor onze leerlingen. 
Wat onze leerlingen precies gaan doen….dat is nog een verrassing! 

 
 
 

What's NXT? Agenda 
Dinsdag 30 november  leerlingbespreking klas 2 

Maandag 6 december Wisseling in de profielvakken techniek  
leerjaar 2 

Wisseling in de keuzevakken HBR leerjaar 2 

Dinsdag 7 december Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 17 december Minikerstmarkt 

Vrijdag 24 december Activiteiten dag  

 
 
 
  


