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Start schooljaar 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2022-2023. Op 
deze manier zullen we u regelmatig over schoolse zaken 
informeren.  
 
Dinsdag ontvingen we voor het eerst weer onze leerlingen 
voor een startbijeenkomst met mentoren en coaches. Elkaar 

(weer) ontmoeten en een 
goede start maken was het 
doel van de bijeenkomst. 
Het werd een vrolijke 
ochtend.  
Woensdag begonnen de 
eerste lessen en inmiddels zit de eerste week er op. 
 
Binnenkort vinden voor de verschillende leerjaren kennismakings-
/informatie avonden plaats. U maakt dan kennis met de mentor/coach 
van uw kind en met de andere ouders. Mentoren/coaches zullen u 
over relevante zaken informeren en uiteraard is er ruimte voor vragen 
en opmerkingen. In de agenda aan het eind van deze nieuwsbrief 
kunt u zien wanneer de avond voor het leerjaar van uw kind is. 

 
 

Team NXT 

Het team van NXT Doorn is verrijkt met enkele nieuwe leden. We zijn enorm blij, dat we de vacatures 
ondanks de overspannen arbeidsmarkt bijna helemaal hebben kunnen invullen.   

Onze nieuwe collega’s zijn Karynne Schenkel (orthopedagoog), Bas Timmermans (aardrijkskunde), 
Anne Twijnstra (Nederlands), Jordy Ranselaar (geschiedenis), Karin de Groot (Duits) en Hanna 
Michielsen (Beroep/beeldende vorming). In de komende nieuwsbrieven zullen zij zichzelf nog 
uitgebreider voorstellen. 

Maha El Salih (biologie) is helaas nog niet zo ver hersteld, dat ze haar lessen weer kan oppakken. 
Voorlopig vervangt Jordan Dannenberg haar. 

We hebben nu nog een kleine vacature Engels (D1a en D2a). We vertrouwen er op, dat we ook die 
binnenkort hebben ingevuld. Tot die tijd worden de lessen Engels waargenomen door onze 
onderwijsassistenten Nadia Mhamdi en Yonna Huisman in afstemming met de docent Engels Saskia 
Keizer. 
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Leermiddelen 

De door Van Dijk uitgeleverde pakketten leermiddelen blijken bij veel leerlingen nog niet compleet. Van 
Dijk heeft beloofd, dat de ontbrekende boeken binnen anderhalve week nageleverd zullen worden. 

De digitale leermiddelen, die bij de verschillende lesmethodes horen, moeten gekoppeld worden, zodat 
ze voor de leerling zichtbaar zijn in de Electronische Leeromgeving (ELO) van Magister. Dat gebeurt 
tijdens de NXT-uren op school en hoeft u als ouder niet zelf te doen. 

De Rent Company heeft vorige week op school de bestelde laptops aan nieuwe eersteklassers en 
ingestroomde leerlingen uitgeleverd. Met vragen over de laptop kunnen leerlingen terecht bij Renaldo 
Lakerveld. 

 

Flexuren en Talentklassen 

We starten in de week van 5 september met de flexuren en de Talentklassen. Leerlingen plannen iedere 
week tenminste drie flex- en/of vakhulpuren in voor de week daarna. Dat is exclusief NXT-uren en 
mentorlessen of coachmomenten. Het inplannen doen leerlingen via het roosterprogramma Zermelo. 
De planmogelijkheid gaat op woensdagmiddag om 16.00 uur open en sluit donderdagmiddag om 16.00 
uur. Mentoren en coaches zullen hun leerlingen waar nodig uitleg geven over de procedure. Mentoren 
en coaches zien er op toe, dat leerlingen daadwerkelijk hun flexuren inplannen en geven waar nodig 
advies over verstandige keuzes. 
 
In de week van 29 augustus geven eerste- en tweedeklassers hun voorkeur op voor welke Talentklas 
ze het eerste blok willen volgen. De Talentklassen worden op donderdag het vierde uur gegeven. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouders/verzorgers vraagt, vallen onder de term 
‘ouderbijdrage’. De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar 107 euro per schooljaar en is een vrijwillige 
bijdrage. De toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Met 
de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. 
De overheid vergoedt deze activiteiten niet en NXT Doorn en de medezeggenschapsraad vinden 
dergelijke zaken wel belangrijk. Wij doen dan ook een beroep op u deze ouderbijdrage te betalen.  
 

Vrijwillige 
ouderbijdrage 
NXT Doorn 

Wat: Leerjaar 
1 

Leerjaar 
2 

Leerjaar 
3 

Leerjaar 
4 

Pilot 
havo 5 

 Sport en spel 
activiteiten die 
bijdragen aan het 
onderwijsprogramma 
(Sportdagen + 
activiteitenweek) 

€15,- €15,- €15,- €15,- €15,- 

 Kopiëren en printen €5,- €5,- €5,- €5,- €5,- 

 Cultuurprogramma €20,- €20,- €20,- €20,- €20,- 

 Talentklas of 
beroepsvak 

€40,- €40,- €40,- €40,- x 

 Collectieve 
ongevallenverzekering 

€5,- €5,- €5,- €5,- €5,- 

 Solidariteitsfonds €7,- €7,- €7,- €7,- €7,- 

 Kluishuur €15,- €15,- €15,- €15,- €15,- 

Totaal 
algemeen: 

 €107,- €107,- €107,- €107,- €107,- 

 
 

Excursies: Brugklaskamp €110,- x x x x 

 Efteling €35,- €35,- €35,- x x 

 Ardennen/Nederland x €200 x x x 

 Werkweek x x €350 x x 

 Zeilweek Friesland x x x €300,- x 

 Sportplusprogramma 
*facultatief 

x x €125,- €125,- €125,- 

* Facultatief: voor deze activiteiten geldt, dat leerlingen zich hiervoor dienen aan te melden.  
 

Toelichting: 

Sport- en spelactiviteiten: 
Gedurende het schooljaar zullen er verscheidene sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd. NXT 
Doorn is een gezonde school en in het kader daarvan vinden wij het onder andere belangrijk, dat onze 
leerlingen genoeg beweging krijgen. Zo zijn er gedurende het schooljaar sportdagen en worden er 
clinics en workshops georganiseerd. 
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Cultuurprogramma: 
NXT Doorn biedt in iedere leerjaar een cultuurprogramma aan. Dit cultuurprogramma bevat onder 
andere workshops, excursies en andere culturele activiteiten. Alle genoemde activiteiten dragen bij aan 
het cultuuronderwijs binnen NXT Doorn.  
 
Praktijkvakken: Talentklas (Leerjaar 1 en 2) en beroepsvak (leerjaar 3 en 4) 
NXT Doorn vindt de ontwikkeling van talenten belangrijk. Op NXT dagen we onze leerlingen daarom 
ook uit om deze te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden hiervoor verschillende modules en thema’s 
binnen de Talentklassen in de onderbouw aan. Bij deze lessen wordt projectmatig gewerkt aan een 
leerdoel. Tijdens de lessen worden materialen gebruikt en staan excursies gepland. Hier zijn kosten 
aan verbonden.  
 
In de bovenbouw willen wij onze leerlingen voorbereiden op de beroepspraktijk. In het kader daarvan 
hebben wij op NXT Doorn een praktijkgerichte leerweg ontwikkeld. Concreet betekent dit dat de 
leerlingen in de bovenbouw het beroepsvak ITTL (Informatie Technologie) volgen. Bij dit vak komen 
verschillende onderwerpen en vaardigheden aan bod d.m.v. meesterproeven vanuit verschillende 
opdrachtgevers (lokale ondernemers, collega-scholen en regionale bedrijven).  
 
Het grootste gedeelte van deze kosten neemt NXT Doorn voor zijn rekening.  
 
Excursies: 
In de verschillende leerjaren worden excursies aangeboden. Deze excursies zijn voor iedere leerling 
toegankelijk. In het bovenstaande overzicht wordt per leerjaar genoemd om welke excursie het gaat en 
wat daarvan de kosten zijn. Voor de facultatieve onderdelen geldt, dat leerlingen zich hier apart voor in 
moeten schrijven.  
 
In verband met de onzekere ontwikkeling rond het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen 
van de overheid houden we een slag om de arm bij het definitief doorgaan van bovenstaande 
activiteiten. Mochten deze activiteiten door maatregelen omtrent het corona-virus geen doorgang 
vinden, wordt het daarvoor geïncasseerde bedrag gerestitueerd. 
 
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage voldoen via www.vandijk.nl. Helaas bleek op de site van Van Dijk 

een niet al te overzichtelijk overzicht te staan, waarbij alle onderdelen van de ouderbijdrage apart 

moesten worden aangevinkt. Dat leverde veel vragen op. Inmiddels heeft Van Dijk dit aangepast en 

staat het overzichtelijk op hun site. 

 

Over de kosten voor facultatieve excursies wordt u nog apart geïnformeerd en die kunt u evt. te zijner 

tijd via Van Dijk betalen. 

 

 

Van het schoolplein? 

We hadden tot nu toe de regel, dat eerste- en tweedeklassers in de pauzes niet van het schoolplein 

mochten. Oudere leerlingen gaan in de pauzes regelmatig even het dorp in en dat leverde de afgelopen 

jaren nauwelijks klachten op. Onze leerlingen komen iedere dag zelfstandig van huis naar school en 

omgekeerd en eigenlijk vonden we het een beetje vreemd om hen vervolgens op school te behandelen 

alsof ze nog te klein zijn om zelfstandig het dorp in te gaan. Voor ons als team begon deze regel te 

www.vandijk.nl
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wringen en we vinden hem niet meer passen bij hoe we naar onze leerlingen willen kijken en het 

eigenaarschap, dat we op tal van terreinen van hen verwachten.  

 

Om die reden hebben we de regel voor een proefperiode tot aan de herfstvakantie opgeschort en willen 

we uitgaan van vertrouwen. We zullen de situatie over twee meenden evalueren. Uiteraard blijven 

leerlingen van harte welkom om hun pauzes wel op school door te brengen. Wordt vervolgd. 

  
 

Frans 

Vorige schooljaren boden we Frans (als keuzevak) aan in de onderbouw. Voor de mavo is Frans niet 
verplicht, voor de havo is het aanbieden van Frans of een andere derde vreemde taal in de onderbouw 
wel verplicht. Door het in het eerste leerjaar te hebben aangeboden, hebben we voor de huidige 
leerlingen aan die verplichting voldaan. Om roostertechnische en personele redenen hebben we er 
voor gekozen om dit schooljaar geen Frans aan te bieden. Dit levert voor leerlingen, die na de 
onderbouw verder gaan op havo geen probleem op. Ze kunnen nog steeds alle profielen kiezen. 
 
 

Beroepsvak 

In het derde leerjaar volgen leerlingen het Beroepsvak. Het doel van dit vak is om de leerlingen voor te 
bereiden op het praktijkgericht leren in het MBO en HBO. In de toekomst wordt een praktijkgericht vak 
verplicht voor alle leerlingen die VMBO- tl(mavo) volgen. Meer informatie over deze nieuwe leerweg is 
te vinden op www.nieuweleerweg.nl 
 
NXT heeft de keuze gemaakt om voor het Beroepsvak met het examenprogramma van techniek en 
toepassingen te gaan geven. Om deze lessen goed te ontwikkelen werken we samen met T is for Tech. 
T is for Tech is een organisatie die scholen ondersteund in het geven en ontwikkelen van modern 
techniekonderwijs. Meer informatie is te vinden op www.tisfortech.nl 
 
Voor de leerlingen uit mavo drie betekent dit, dat ze een deel van het jaar 
tijdens de lessen Beroepsvak lessen volgen op de Hotspot bij T is for Tech 
in Amersfoort. De leerlingen hebben kunnen kiezen welk thema ze bij de 
Hotspot willen volgen. Ieder thema bestaat uit een lessenreeks van acht 
lessen. Ze konden kiezen uit de thema’s: robotica, duurzame energie, 
domotica en elektrische voertuigen.  
 
Als de leerlingen aan de beurt zijn om de lessen bij de hotspot te volgen, vertrekken ze om 12:30 uur 
vanaf school en zijn ze om 15:35 uur weer terug op school. T is for Tech regelt ook het vervoer.   
Vanuit school zal Geert Kuitenbrouwer het vervoer en de lessen begeleiden en iedere week meegaan 
naar de hotspot.   
 
In Magister maken we een afspraaknotitie voor de leerlingen, die naar de Hotspot gaan. Zo is in de 
magisteragenda van de leerlingen te lezen wanner ze extern les hebben.   
 
Met vriendelijke groet,   
Fen de Groot en Hanna Michielsen  

http://www.nieuweleerweg.nl/
https://www.tisfortech.nl/
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Veilig fietsen 

Bijna al onze leerlingen komen op de fiets naar school en 
leggen daarbij kortere of langere afstanden af. Het is ons 
gezamenlijk belang, dat ze dit veilig kunnen doen. Een 
enkele keer komt het voor, dat zich onderweg iets 
vervelends voordoet, waardoor die veiligheid in het geding 
komt. In dat geval willen we het graag meteen horen. We 
hebben goede onderlinge contacten met de andere scholen 
in de omgeving en de wijkagenten en kunnen in 
voorkomende gevallen vaak snel schakelen. 

 
We willen graag, dat leerlingen samen of in groepjes fietsen. De mentoren en coaches zullen dit in de 
klassen bespreken en waar nodig een handje helpen met het vinden van mogelijke fietsmaatjes. Aan 
u het verzoek om daar thuis ook op aan te dringen. 

 
 

Sport plus programma bovenbouw 

“Bewegend leren, is beter presteren”. Daar geloven wij echt in op NXT Doorn. Wij proberen dan ook 

zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken om samen in beweging te komen. Dit bewerkstelligen we 

door het aanbieden van een uitgebreid assortiment aan bewegingsactiviteiten, zowel binnen als buiten 

het reguliere lesprogramma.  We organiseren sporttoernooien, sportdagen, hardloop flexuur, 

Ardennenkamp en een zeilkamp en uiteraard bieden we Talentklas sport en LO2 (gym als examenvak) 

aan.  

 

Onze sportievelingen in de bovenbouw willen we heel graag extra uitdagen ! Speciaal voor hun bieden 

wij daarom in schooljaar 2022-2023 weer een zogenaamd Sport plus programma aan. Dit programma 

zal bestaan uit in totaal 8 gezamenlijke sportactiviteiten die zowel op school als extern plaats zullen 

vinden. De activiteiten zullen afwisselend worden aangeboden op de dinsdag-, woensdag- of 

vrijdagmiddag, deels onder schooltijd en deels in eigen tijd. Dit alles staat onder de bezielende leiding 

van in ieder geval de volledige sportsectie.  

 

De opzet van het programma van Sport plus ziet er in schooljaar 2022-2023 als volgt uit : 

 

1e activiteit  = mountainbiken. Leersum. Uitdelen Sport plus shirts 

2e activiteit  = trampolinepark. JumpXL, Veenendaal 

3e activiteit  = clinic bowlen. Steinheim, Doorn 

4e activiteit  = roeien workshop. Triton, Utrecht 

5e activiteit  = clinic lacrosse. Steinheim, Doorn 

6e activiteit  = paddel workshop. Sportcentrum Hoenderdaal, Driebergen 

7e activiteit  = golfsurfen. Scheveningen 

8e activiteit      = bezoek voetbalwedstrijd FC Utrecht 
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Alle activiteiten zullen t.z.t terug te vinden zijn in de jaaragenda 2022-2023. Zowel de leerlingen als het 

thuisfront worden vooraf duidelijk geïnformeerd over aanstaande activiteiten. Door de afwisseling in het 

programma hopen we een grote groep leerlingen aan te spreken. Als het uw zoon/dochter nu ook leuk 

lijkt om komend jaar aan alle activiteiten van het Sport plus programma mee te doen, dan kunnen ze 

zich hiervoor aanmelden. Dit doen ze door het bijbehorende formulier (zie bijlage) in te vullen en in te 

leveren (mail, of uitgeprint) bij hun sportdocent. 

 

Aan deelname zijn kosten zijn verbonden. Voor deelname aan de Sport plus activiteiten vraagt de 

school dan ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage betreft 125 - euro per leerling. Het totale bedrag wordt 

besteed aan de praktische uitvoering van genoemde activiteiten. Zodra duidelijk is wie/hoeveel 

leerlingen zich allemaal hebben opgegeven, zal verdere informatie over de betaling worden verstrekt. 

Let op, bij opgave wordt deelgenomen aan het volledige programma. Deelnemen aan enkele zelf 

gekozen losse onderdelen is niet mogelijk. Restitutie n.a.v een onderdeel dat niet gevolgd kan worden 

ook niet. 

 

Wij hopen in ieder geval dat ieders enthousiasme is opgewekt. En hebben ontzettend veel zin om er 

met de nieuwe Sport plus groep een sportief en gezellig NXT schooljaar van te maken. 

 

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van 

ondergetekenden.  

 

Sportieve groeten, 

 

Wouter van Ark (wark@nxt.eu) 

Melvin Kouwenhoven (mkouwenhoven@nxt.eu) 

Remco van Veen (rveen@nxt.eu) 

 
 
Hoofdluis! 
 
Meestal speelt dit meer op basisscholen, maar er is helaas bij een leerling hoofdluis geconstateerd. 
Daarom het verzoek hierop bij uw kind alert te zijn. 
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What's NXT? 

Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van wat er de komende periode op het 
programma staat. Op de site kunt u de complete jaaragenda vinden. Deze wordt regelmatig 
geactualiseerd. 

De leerjaren worden steeds met D1, D2 enz. aangegeven. 

        

di 23-aug-22 
09.00-
12.00 Introductieprogramma klassen met mentoren/coaches 

wo 24-aug-22 09.10 Start lessen volgens rooster 

      Start D4 periode 1 

      Start D1 t/m D3 periode 1 

        

ma 5-sep-22   Deze week afname 0-meting DIA-toetsen in D1  

wo 7-sep-22   Schoolfotograaf 

do 8-sep-22 
19.30-
21.00 Kennismakingsavond ouders D1 en mentoren 

        

do 15-sep-22 
19.30-
21.00 Kennismakingsavond ouders D2 en H3 en mentoren 

        

wo 21-sep-22   Introductiedagen D1 

do 22-sep-22   Introductiedagen D1 

vr 23-sep-22   Introductiedagen D1 

        

do 29-sep-22 
19.30-
21.00 Info-avond/kennismaking ouders D3 en D4 met coaches 

vr 30-sep-22   PTA's en examenreglement versturen aan leerlingen en ouders D3 en D4 

        

ma 3-okt-22   D4 Zeilweek 

di 4-okt-22   D4 Zeilweek 

wo 5-okt-22   D4 Zeilweek 

do 6-okt-22   D4 Zeilweek 

vr 7-okt-22   D4 uitslaapdag + begeleiders (D4 lesvrij) 

        

ma 10-okt-22 12.00 Deadline inleveren D4 periode 1 

di 11-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

wo 12-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

do 13-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

vr 14-okt-22   Toets en inlevervrij D4 
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ma 17-okt-22   Start toetsweek 1 D4 

di 18-okt-22   Toetsweek 1 D4 

wo 19-okt-22   Toetsweek 1 D4 

do 20-okt-22   Toetsweek 1 D4 

    
19.30-
22.30 Gemaskerd Bal 

vr 21-okt-22   Toetsweek 1 D4 

        

ma 24-okt-22   Herfstvakantie 

 


