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Havo bovenbouw 

Op 16 september hebben we leerlingen en ouders geïnformeerd over het feit, dat we ons plan 
om volgend schooljaar een bovenbouw havo aan te bieden, niet kunnen realiseren. 

Hier willen we als team, schoolleiding en bestuur duidelijkheid verschaffen over de ontstane 
situatie en het vervolg daarop. Voor alle duidelijkheid: op NXT Doorn blijft de onderbouw havo 
(eerste t/m derde leerjaar) gewoon bestaan. 

Alle scholen in Nederland vallen onder een bestuur. In onze regio zijn er verschillende 
schoolbesturen. Sommige besturen omvatten meerdere scholen, andere besturen hebben één 
school. De besturen in een regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend 
onderwijsaanbod. Gezamenlijk maken zij afspraken op welke scholen welk niveau wordt 
aangeboden. Afspraken die worden gemaakt, zijn vastgelegd in een Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen (RPO) dat telkens vijf jaar geldt. Het huidige RPO biedt geen 
mogelijkheid om havo-bovenbouw aan te bieden op NXT Doorn of op NXT Maarsbergen.  
 
NUOVO – het bestuur waaronder NXT valt – heeft gevraagd het RPO aan te passen. 
Gesprekken over een nieuw RPO starten daarom binnenkort, maar een nieuw RPO zal op zijn 
vroegst gaan gelden vanaf het schooljaar 2024-2025. Dit betekent, dat NXT het komende 
schooljaar, 2023/2024, geen havo bovenbouw kan aanbieden.  
 
We merken, dat er onrust is ontstaan onder leerlingen en ouders, die zich zorgen maken of er 
straks wel een plek is voor hun kind op één van de andere scholen. Dat is beslist niet nodig. 
We zijn in gesprek met de collega-scholen over een soepele overgang voor leerlingen na het 
derde leerjaar havo of vierde leerjaar mavo. We zullen u op de hoogte houden over de 
ontwikkelingen. 
 

 

 

Geslaagde excursie naar Den Haag  

Afgelopen dinsdag (de 4e dinsdag van september) zijn wij met alle 4e-klassers naar Den Haag 
gegaan voor een excursie. ’s Ochtends hebben wij politiek Den Haag ontdekt en in de middag 
hebben wij stil gestaan bij verschillende kunstwerken verdeeld over twee musea. 

Politiek 
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Na een lange busreis met files kwamen we aan bij ProDemos, een 
organisatie die gespecialiseerd is in politiek Den Haag overbrengen 
aan leerlingen. Daar zijn verschillende opdrachten uitgevoerd over 
politieke betrokkenheid en hoe eigenlijk een wet tot stand komt.  
Zo hebben wij via verschillende opdrachten Den Haag kunnen zien 
en eindigden we bij de tijdelijke Tweede Kamer bij het Centraal 
Station van Den Haag. 
 

Het hoogtepunt was toch voor iedereen het 
bezoeken van de Tweede Kamer. Op het 
moment van ons bezoek was er helaas 
geen debat, maar ons voordeel was dat we 
daardoor op de publieke tribune les 
konden krijgen over hoe de Tweede Kamer 
eigenlijk werkt. 
 
 

 
Na het politiek gedeelte was het tijd voor: 

Kunst 

De leerlingen konden kiezen of zij naar het Escherpaleis of 
het Mauritshuis wilden gaan. In het Mauritshuis stond de 
opdracht portretschilderen centraal. Eerst kregen we een 
rondleiding langs verschillende portretten. Zo hebben we het 
wereldberoemde ‘Meisje met de Parel’ van Johannes 
Vermeer mogen zien. 

 
Na de rondleiding gingen de leerlingen zelf aan de slag met hun eigen (zelf)portret. Daar werd 
eens te meer bevestigd dat schilderen inderdaad een kunst is, maar ook erg leuk! 

 
 
 
 
 
 
 

De andere groep is naar het EscherPaleis geweest. Hier hebben de leerlingen diepgaand 
gekeken naar het werk van M.C. Escher. Gestuurd door de rondleider hebben de leerlingen 
geleerd hoe Escher speelde met perspectief en hiermee een optische illusie tevoorschijn 
toverde. Daarnaast weten ze nu, dat hier Escher zijn prenten drukte. Als laatste werd er 
afgesloten met interactieve ervaringen en optische illusies waar je zelf deel van uitmaakt.  
 
Dank ook aan alle begeleiders, 
Tonko van ‘t Hek & Fen de Groot 
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Workshop Kopkracht 

Mentale gezondheid is een hot topic en belangrijk voor iedereen. Steeds meer jongeren krijgen 
te maken met psychische klachten: prestatiedruk, stress, eenzaamheid… Hoe gaan jongeren 
hier mee om? NXT vindt het belangrijk dat leerlingen zowel fysiek als mentaal lekker in hun vel 
zitten. We willen het thema mentale gezondheid bespreekbaar maken bij de leerlingen. Dit 
gesprek gaan we met de leerlingen openen door de workshop kopkracht.   
 
Wat is Kopkracht?  Kopkracht helpt jongeren om mentaal gezond te worden en te blijven. Hoe? 
Door middel van interactieve workshops voor én door jongeren. Jonge trainers van NJR 
(Nationale Jeugdraad) leiden bovenbouwleerlingen op tot peertrainers. Die peertrainers geven 
hun kennis weer door aan leerlingen in de onderbouw.  
Op NXT Doorn geven de leerlingmentoren uit leerjaar 4, gekoppeld aan de mentorklassen, de 
workshop. De workshops zullen plaatvinden op woensdag 12 oktober. Voor 1A en 1B het 3e 
uur, voor 1C en 1D het 4e uur.   
 
Hier een filmpje over hoe Kopkracht werkt. 
. 

 

 

Zieken en roosterzaken 

Anne Twijnstra, docent Nederlands, is helaas ziek en dat zal zeker enige weken gaan duren. 
Marrit Posthuma neemt haar lessen aan de examenklas over. Mark Gruitroij gaat m.i.v. 
volgende week de eerste en tweede klassen allemaal één in plaats van de reguliere twee 
lessen Nederlands lesgeven. Op deze manier is de continuïteit geborgd. Uiteraard 
hopen we van harte, dat Anne snel herstelt. 
 
Onze oproep voor een docent Engels in de vorige nieuwsbrief heeft een zeer 
geschikte kandidaat opgeleverd. Jill Matthews gaat in december starten met twee eerste 
klassen. Zij is helaas niet eerder beschikbaar. Tot die tijd geeft Saskia Keizer alle eerste 
klassen één i.p.v. twee lessen Engels per week. 
 
Skip Bentum stopt na de herfstvakantie met zijn lessen. We zijn op dit moment met 
interessante kandidaten in gesprek om het stokje dan over te nemen.  
 
Bij lesuitval proberen we altijd zo snel mogelijk te schakelen. De komende week gaan onze 
vierdeklassers samen met een ploeg collega’s zeilen in Friesland. Ook dat heeft impact op het 
lesrooster. Onze roostermakers Glenn en Esmay zijn dagelijks bezig om het lesrooster onder 
alle omstandigheden zo veel mogelijk intact te houden. 
 
 

 

https://youtu.be/C1XDgkiKzO0


 

 
 

pagina 4 

 
 
Oudergeleding medezeggenschapsraad 

 
Mijn naam is Esther Oepkes. Ik ben vanaf dit schooljaar 2022-2023 actief als MR-lid vanuit de 
ouders. Ik heb een dochter die in het tweede leerjaar zit van NXT Doorn. Daarnaast heb ik nog 
een dochter die op de moment in groep 8 zit van het basisonderwijs.  
 

 
 
Landelijk grote vertraging bij levering van schoolboeken 
 
Er is in het hele land grote vertraging ontstaan in de levering van schoolboeken. Op sommige 
scholen is de helft van de boeken nog niet geleverd, terwijl het schooljaar al aan de gang is. 
Dat geldt niet alleen voor Van Dijk, maar voor alle distributeurs van schoolboeken.  
 
Er zijn veel incomplete pakketten geleverd en dat betekent veel nazendingen. Distributeurs 
beroepen zich daarbij op overmacht: “We kunnen niet leveren, wat we niet hebben.” Over de 
reden van het boekentekort doen  verschillende verhalen de ronde: ‘personeelstekort bij 
uitgeverijen’, ‘brand in een haven in Duitsland’ (veel boeken worden in het buitenland gedrukt) 
tot ‘er staan nog containers vol boeken op een boot die onderweg is uit Azië’. 
  
 Vooral uitgeverij Noordhoff heeft te maken met grote vertragingen en dat werkt stevig door in 
de hele logistiek. Noordhoff is de grootste uitgever van schoolboeken. Wanneer het bij 
Noordhoff hapert, hapert het op elke school en bij iedere distributeur. 

Uiteraard proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, dat leerlingen de dupe worden van de 
leveringsproblemen. Docenten houden er in hun lessen rekening mee, dat veel leerlingen nog 
niet over een boek beschikken en voor veel vakken worden hele hoofdstukken voor de 
leerlingen gekopieerd, zodat ze even vooruit kunnen. 

 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in de bovenbouw mavo 

 
Elk schooljaarjaar wordt het PTA vastgesteld. Daarna wordt dit voorgelegd aan de MR en na 
goedkeuring is het PTA een geldig document. Afgelopen week heeft de MR ingestemd met het 
PTA voor mavo 3 en mavo 4.  
 
Zowel de leerlingen als ouders krijgen na instemming het PTA digitaal uitgereikt. In de bijlagen 
bij de mailing treft u het PTA mavo 3 en mavo 4 aan plus het schoolexamenreglement en het 
NUOVO examenreglement. Deze zijn ook altijd terug te vinden op onze website.  
 
Voor een presentatie met uitleg over het PTA kunt u hier klikken. 
 
Leerlingen die instromen in mavo 4 vanuit havo 3, of leerlingen die mavo 4 voor een tweede 
keer doen, krijgen een persoonlijk PTA, hierin staat een persoonlijk programma voor de 
leerlingen zodat het gehele programma toch aan de wettelijke eisen voldoet.  

https://nxt.eu/
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/74dd528f32/Voorlichting%20PTA%20ouders%202022-2023%20(1).ppsx


 

 
 

pagina 5 

 
Mocht u nog na het zien van de uitleg nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin van de Beek (examensecretaris) 
 

 

 

Tegen gereduceerd tarief naar de wedstrijd Utrecht-Sparta 

Leon de Wit, bestuursvoorzitter van NUOVO 
Scholengroep neemt afscheid. 1 september was zijn 
laatste officiële werkdag.  Leon is een groot 
voetbalfan en om zijn tijd bij NUOVO Scholen mooi 
af te ronden hebben we met onze 
samenwerkingspartner FC Utrecht de handen 
ineengeslagen. Naast een mooi afscheidscadeau 
voor Leon - een gesigneerd shirt van het hele elftal 
en kaarten voor de thuiswedstrijd tegen Sparta - 
heeft FC Utrecht daarom ook iets voor jullie!  
 
Op zondag 23 oktober kunnen álle leerlingen en hun 
ouders, broertjes en/of zusjes en medewerkers van 
NUOVO Scholen tegen een zeer gereduceerd tarief 
aanwezig zijn bij diezelfde thuiswedstrijd FC Utrecht 
- Sparta. Kaartjes zijn te koop via deze link (€7,50 
voor een kind en €12,50 voor een volwassenen). 
Een uitgelezen kans voor voetbalfans, maar ook leuk 
als je gewoon eens een wedstrijd in stadion 
Galgenwaard wil meemaken! Dus voor iedereen die 
besluit een kaartje te kopen: we wensen jullie alvast veel plezier!  
 
 
 
 
 

mailto:ebeek@nxt.eu
https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/NUOVO
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Niet appen/bellen op de fiets! 
 
Als wijkagent van Driebergen fiets ik met grote regelmaat van het bureau in Doorn naar 
Driebergen. Onderweg kom ik veel fietsers tegen en ook heel veel leerlingen van een der 
middelbare scholen in Doorn. Het valt mij op dat ontzettend veel jongelui fietsen terwijl ze aan 
het appen zijn, muziek aan het opzoeken zijn en soms al bellend op de fiets zitten met de 
telefoon aan het oor. Maar wist u dat het alleen vasthouden van een mobiele telefoon al 
verboden is? 
 
Per 1 juli 2019 is de wetgeving aangepast waardoor bovengenoemde gedragingen verboden 
zijn. Dat heeft natuurlijk alles met verkeersveiligheid te maken.  
 
Ik heb de afgelopen maanden ontzettend veel waarschuwingen uitgedeeld voor deze 
overtredingen maar omdat ik van veel jongelui zelf terug heb gehoord, dat een waarschuwing 
eigenlijk helemaal niet werkt, gaan wij hier meer op handhaven. 
 
Omdat wij echt niet worden afgerekend op aantallen boetes, wil ik op deze manier nog een 
keer een waarschuwing doen uitgaan naar u als ouder om het met uw kind nog eens te 
bespreken. Geeft u ze na de veiligheidsaspecten mee dat het boetebedrag 140 euro is voor 
personen boven de 16 jaar oud en 70 euro is voor personen onder de 16 jaar.  
In deze toch al dure tijden is het toch beter om deze 
boetes te ontlopen! Dat kan uw kind heel eenvoudig elke 
dag doen! 
 
Ik hoop van harte dat ik tijdens mijn fietstocht naar 
Driebergen ga zien en merken dat deze boodschap is 
overgekomen, zodat ik geen boete hoef uit te delen!  
 
Dank voor uw aandacht! 
 
Hartelijke groet van Jan Jaap van Eckeveld, wijkagent in 
Driebergen.  
 
 
 
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. 

        

ma 3-okt-22   D4 Zeilweek 

di 4-okt-22   D4 Zeilweek 

wo 5-okt-22   D4 Zeilweek 
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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 

   Coming out day 

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), toetsen D4 gaan door 

    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 

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 

        

wo 9-nov-22 12.00 deadline invoeren cijfers D4 periode 1 

    12.00 Inschrijving herkansingen D4 periode 1 open 

        

wo 16-nov-22 12.00 deadline inschrijving herkansingen D4 periode 1 

    14.00-16.00 Talentdag 2.0 voor leerlingen groep 8 

        

wo 23-nov-22 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport 1 in Magister 

    12:00 Inschrijving herkansingen D3 periode 1 open 

      Start D1 t/m D3 periode 2 

vr 25-nov-22   herkansingen D4  periode 1(Lln D4 lesvrij) 
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