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Team NXT Doorn 

In de overspannen arbeidsmarkt is het een beste klus om je bezetting rond te krijgen. Dat geldt voor 
alle branches, maar zeker ook voor het onderwijs. Het is fijn om te merken, dat NUOVO-scholen in die 

markt goed liggen. Toch is het ook voor ons een uitdaging om de beste mensen aan te trekken. 

In onze eerste nieuwsbrief hadden we net vermeld, dat team NXT Doorn dit schooljaar zo goed als 
compleet van start ging, toen Bas Timmermans, onze kersverse collega aardrijkskunde, kwam 
vertellen, dat hij helaas om gezondheidsredenen moest stoppen. Super jammer voor Bas en voor ons  

natuurlijk.  

Dit lossen we als volgt op. Robbert van Sluijters gaat voorlopig de mavo-3 groep lesgeven op de 
donderdag. Voor de eerste en tweede klassen hebben we gelukkig ook snel kunnen schakelen en m.i.v. 

volgende week tot aan de herfstvakantie Skip Bentum ingehuurd. Voor na de herfstvakantie hebben 
we dus een interessante vacature voor 0,8 fte. Mooie baan op een prachtige school. Weet u nog 

iemand? Dan wil de teamleider (gkeulenaar@nxt.eu) het heel graag horen. 

We hebben ook nog een kleine vacature Engels voor 0,3 fte. M.i.v. volgende week lossen we dat tijdelijk 

op doordat Saskia Keizer alle eerste klassen één i.p.v. twee uur per week les gaat geven. Op die manier 
hebben alle klassen Engels en is de continuïteit gewaarborgd. Ook voor deze vacature houdt de 

teamleider zich aanbevolen voor interessante suggesties.  

 
 

 

Who’s NXT? 

Team NXT is verrijkt met enkele nieuwe collega’s. Zij stellen zich 

zelf even voor. 

 

Mijn naam is Hanna Michielsen en ik ben dit schooljaar gestart als 
docent Beeldende Vorming en Techniek en Toepassingen. Ik woon 
samen met mijn man en twee dochters in het kleine dorpje Stroe op 

de Veluwe. Als ik niet lesgeef, ben ik thuis in de tuin bezig of met 
kleine projecten in de schuur. Ook rij ik graag een stukje op de 
motor. Mijn twee dochters zijn nog klein en van hen kan ik ook 

ontzettend genieten wanneer ik met ze thuis ben.  
Ik heb hiervoor de kunstacademie gedaan en in een ExperienceLab 
gewerkt. Ik heb er ontzettend veel zin in om met de leerlingen aan 
de slag te gaan met innovatieve technieken en te ontdekken wat de 

wondere wereld van techniek vandaag de dag te bieden heeft. NXT 
Doorn voelt voor mij als een gezellige kleine school waar iedereen 
gezien wordt. Ik voel me dan ook snel thuis. Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.  
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Mijn naam is Anne Twijnstra en dit schooljaar ben ik gestart op NXT Doorn 
als docent Nederlands. Bijna tien jaar geleden startte ik mijn 
onderwijsavontuur op een school in Vleuten, een school met inmiddels meer 
dan 2000 leerlingen. Voor mij is het een verademing om op een school te 

mogen werken, waar zoveel persoonlijk contact mogelijk is, mede dankzij 
de kleinschaligheid. Het vak Nederlands is een geweldig vak omdat je 
eigenlijk elk onderwerp kan behandelen dat maar nodig is; van 

(wereld)nieuws tot de mooiste boeken en films. Maar ook een groot stuk 
communicatie: hoe zorg je dat wat je vindt, denkt of voelt, op de juiste manier 
overkomt? Ik heb zin om dit jaar met mijn leerlingen meer te onderzoeken 
en mijn examenklas voor te bereiden op een succesvol eindexamen. Maar 

als ik kijk naar mijn eerste twee weken, kan 

dat alleen maar goed komen.   

 

Hoi! Mijn naam is Karynne Schenkel en ik ben 25 jaar oud. 2 jaar 
geleden heb ik de master orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht 
afgerond. Daarna ben ik aan de slag gegaan als orthopedagoog op 

NXT Maarsbergen. Ik heb tussendoor ook nog in het basisonderwijs 
voor de klas gestaan en een jaar als docent en mentor in Maarsbergen 
gewerkt. Sinds dit schooljaar werk ik 2 dagen per week als 
orthopedagoog op NXT Doorn. Ik heb er onwijs veel zin in! Om mij 

heen zie ik gezellige, betrokken leerlingen en leuke collega’s, dus ik 
heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.  

 

 

Een winters plaatje van mij, Karin de Groot, de nieuwe docente 
Duits op NXT Doorn. Want ook al is het buiten nog warm, bij mij 

slaat de ski-koorts al weer toe. Ik hou van de sneeuw, de 
bergen, skiën en après-skiën. Het liefst ga ik naar Oostenrijk, 
zodat ik Duits kan praten en kan genieten van de Oostenrijkse 
keuken en gemütlichkeit.  

Naast het geven van Duitse les ben ik dit schooljaar mentor van 
D1C.  
Samen met mijn man en onze kinderen Féline en Xavi woon ik 

in Leusden. Onze dochter is dit jaar in de brugklas gestart en 
onze zoon zit in groep 7. Ik werkte al 7 jaar op Mavo Muurhuizen 
in Amersfoort, toen mijn oog op de vacature Duits in Doorn viel. 

De kleinschaligheid van de school spreekt me aan, het helpt om 
je snel thuis te voelen. Op de meeste scholen starten de 
leerlingen in jaar 2 met het vak Duits. Ik vind het leuk, dat ik hier 
al in de brugklas met mijn vak aan de slag kan en ik hoop dat ik 

de leerlingen enthousiast kan maken voor het vak. Auf 
Wiedersehen!  
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Diatoetsen 

De komende twee weken staan bij de eerste klassen 
Diatoetsen ingeroosterd. Diatoetsen zijn een methode-

onafhankelijk instrument, waarmee we de taal- en 
rekenontwikkeling van leerlingen volgen. Er zijn Diatoetsen 
voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde, de drie 

kernvakken in het voortgezet onderwijs. De toetsen worden 
digitaal afgenomen en nemen steeds ongeveer 60 minuten in 
beslag. De leerling hoeft zich niet voor te bereiden op de 
toetsen. De ingeroosterde Diatoetsen gaan niet ten koste van 

lessen. 
 
De resultaten van de toetsen worden bij Nederlands gekoppeld aan zgn. referentieniveaus. De overheid 

heeft daarin vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en kennen. Bij Engels worden de resultaten 
gekoppeld aan het Europees Referentiekader (www.erk.nl). 
 

De Diatoetsen bestaan uit een 0-meting, die we aan het begin van het eerste leerjaar doen en een 
volgtoets, die aan het eind van het eerste leerjaar wordt afgenomen. De laatste meting vindt plaats aan 
eind van het tweede leerjaar. 
 

De resultaten van de metingen leveren interessante informatie over de vorderingen, die een leerling 
maakt. We gebruiken de analyse van de resultaten om op individueel niveau te kijken of een leerling 
evt. extra ondersteuning nodig heeft en we monitoren of er bij de kernvakken op groepsniveau extra 

aandacht nodig is. De analyses worden daarom met de betreffende vakdocenten besproken.  

 

 

Talentklassen 

In het eerste en tweede leerjaar bieden we leerlingen Talentklassen aan. Die staan iedere donderdag 

tijdens het vierde lesuur in het rooster. Onze visie is, dat we de talenten van onze leerlingen willen 
ontwikkelen en dat doen we ook in de Talentklassen. Leerlingen ervaren de Talentklassen als een 
welkome aanvulling op het bestaande aanbod. 

 
Vier keer per jaar kiezen leerlingen welke Talentklas ze in het volgende blok willen doen. Het aanbod 
varieert per periode. We bieden hen keuzes aan op basis van de talenten, die we zelf in huis hebben 

of die we inhuren. Op dit moment bieden we Talentklassen Sport, Expressie, Drama, Schaken, Koken 
& Bakken, Mens & Gezondheid aan.  
 
We zijn voortdurend op zoek naar mensen, die het leuk vinden om één of meer blokken van 8 lessen 

Talentklas te geven. Onze leerlingen zouden het bijvoorbeeld fijn vinden om ook Talentklas Dans of 
Muziek te kunnen doen. Hebt u een talent of kent u iemand, die dat heeft en die het leuk zou vinden 
om met een aantal enthousiaste leerlingen te werken, neem dan vooral contact op met Remco van 

Veen (rveen@nxt.eu).  
 
 

De Talentklasperiodes zijn dit schooljaar: 
 

http://www.erk.nl/
mailto:rveen@nxt.eu
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Periode 1 15 september t/m 17 november 
Periode 2 24 november t/m 26 januari 
Periode 3 2 februari t/m 30 maart 
Periode 4 6 april t/m 15 juni 

 

 
 
Excursie naar Den Haag voor vierdeklassers 

 
Dinsdag 27 september nemen we de vierdeklassers mee naar Den Haag om de Tweede Kamer en het 
Mauritshuis of het Escherpaleis te bezoeken. 
 
De globale planning voor die dag ziet er als volgt uit: 

 
08.00  Vertrek met de bus vanaf de parkeerplaats Huis Doorn 
 

09.30 -  Rondleiding op het Binnenhof 
13.45   
 

14.30-  Museumbezoek Mauritshuis/Escherpaleis 
16.00  
 
16.15  Vertrek bus 

17.15  Aankomst op parkeerplaats Huis Doorn 
 
Tijdens deze excursie is er uiteraard ook een pauze waarin de leerlingen zelf moeten zorgen voor de 

lunch. Er zijn in de buurt van Het Binnenhof verschillende plekken om een lunch te kunnen halen. Dit 
is op eigen kosten. 
 

Rondleiding op Het Binnenhof:  
Tijdens dit bezoek zullen we stil staan bij verschillende aspecten van de politiek en zullen we een 
rondleiding krijgen in en rond De Tweede Kamer. Omdat de Tweede Kamer momenteel verbouwd 
wordt, is nog onzeker welke delen bezocht kunnen worden. Voor meer informatie verwijzen we naar: 

www.prodemos.nl  
 
Bezoek Escherpaleis: 

In het Escherpaleis zullen we ons verdiepen in het werk van M.C. Escher. Meegenomen door een 
museumdocent zullen we het werk vanuit beeldaspecten kritisch bekijken. Daarnaast is er een 
interactieve zolder waar leerlingen via diverse activiteiten kunnen spelen met beeld. Meer informatie is 

te vinden op: www.inhetpaleis.nl  
 
Bezoek Mauritshuis. 
De leerlingen die naar het Mauritshuis gaan, gaan zich verdiepen in het werk van Rembrandt. Dit gaan 

ze doen door eerst verschillende werken van de grote meester te bekijken, om daarna zelf een portret 
te schilderen met de technieken die Rembrandt ook gebruikte. Kijk voor meer informatie: 
www.mauritshuis.nl  

 

 

 
 

http://www.prodemos.nl/
http://www.inhetpaleis.nl/
http://www.mauritshuis.nl/


 

 
 

pagina 5 

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. Evt. wijzigingen zijn oranje gemarkeerd.  

        

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

        

di 20-sep-22 08.30-12.30 Sprintrooster 

    13.00 Werkmiddag team 

wo 21-sep-22   Introductiedagen D1 

do 22-sep-22   Introductiedagen D1 

vr 23-sep-22   Introductiedagen D1 

        

di 27-sep-22 08.00-17.00 Excursie naar Den Haag voor D4 

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 

    14.00-16.30 Sport Plus Activiteit: mountainbiken 

wo 12-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

do 13-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

vr 14-okt-22   Toets en inlevervrij D4 

        

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 

      Studiedag team (D1, D2, D3 lesvrij) 

    19.30-22.30 Gemaskerd Bal 

vr 21-okt-22   Toetsweek 1 D4 

        

ma 24-okt-22   Herfstvakantie 

di 25-okt-22   Herfstvakantie 

wo 26-okt-22   Herfstvakantie 
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do 27-okt-22   Herfstvakantie 

vr 28-okt-22   Herfstvakantie 

        

ma 31-okt-22   Toetsvrije dag hele school 

      Start D4 periode 2 

vr 4-nov-22 14.00-16.30 Sport Plus Activiteit: Trampoline Park 

        

 


