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Rapport 1 en de voortgangsgesprekken  
 

Op maandag 28 november krijgen de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar hun 
eerste rapport mee naar huis. Dat eerste rapport is een goed moment om met elkaar de stand 
van zaken op te maken. Wat gaat er goed, wat kan er misschien beter? 
De mentoren/coaches zullen leerlingen en ouders online uitnodigen voor het maken van een 
afspraak voor een voortgangsgesprek. Daarbij hebben leerlingen en ouders de keuze uit een 
fysieke ontmoeting op school of een online gesprek via MS Teams. Deze gesprekken worden 
gepland in de periode van 12 t/m 21 december. Op maandagavond 12 december is er 
gelegenheid om evt. ’s avonds een gesprek op school in te plannen. Vierdeklassers krijgen 
geen rapport, maar ook zij en hun ouders zullen door de coach worden uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek. 
Wanneer u behoefte hebt aan contact met één van de andere vakdocenten, kunt u die altijd 
via de mail benaderen en evt. een afspraak maken. De mailadressen van alle medewerkers 
kunt u vinden op de site. 
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PTD’s & leerdoelplanners onderbouw 

Ook dit jaar werken we op NXT Doorn in de onderbouw weer met PTD’s (Programma Toetsing 
en Doorstroom). Hierin worden de onderwerpen, die dit schooljaar bij de verschillende vakken 
aan bod komen en welke vorm van afronding en toetsing hiervoor wordt gebruikt beschreven. 
Het geeft een globaal inzicht in de planning per vak voor het schooljaar.   
Daarnaast hebben we dit schooljaar een toevoeging gedaan in de vorm van leerdoelplanners. 
In deze leerdoelplanners worden de leerdoelen per periode en per thema uitgezet. Op die 
manier hebben onze leerlingen inzicht in de leerdoelen, waaraan zij werken en op welke manier 
zij kunnen werken aan het behalen van de leerdoelen.  

Alle documenten zijn gedeeld met de leerlingen via MS Teams en zijn terug te vinden onder 
“bestanden”. Voor de PTD’s geldt, dat deze ook terug te vinden zijn op onze website.   

 
Havo bovenbouw 

 
Deze week hebben we bijeenkomsten gehad met ouders van havoleerlingen uit het eerste en 
tweede leerjaar over het niet doorgaan van de havo bovenbouw. Dat leverde indringende 
gesprekken op.  
 
We zullen onze havoleerlingen zo goed mogelijk begeleiden naar het moment van overstap 
naar één van de havoscholen in de omgeving. Dat kan zijn aan het eind van het derde leerjaar 
of aan het eind van het eerste of tweede leerjaar. 
 
In het kader van die begeleiding hebben we alvast enkele momenten vastgelegd. 
 
Op donderdagmiddag 7 december gaan we met onze derde klas havo een 
kennismakingsbezoek brengen aan het Openbaar Lyceum Zeist (OLZ). Met het OLZ hebben 
we al intensief contact, omdat het ook een NUOVO-school is en we in samenwerking met het 
OLZ de pilot havo bovenbouw hebben georganiseerd. Deze middag is er ook voor 
havoleerlingen uit het eerste of tweede leerjaar gelegenheid deel te nemen. De mentoren 
zullen inventariseren welke leerlingen mee willen. 
 
Op donderdagavond 14 december komen vertegenwoordigers van Revius Doorn, Revius Wijk, 
De Breul en het OLZ zich presenteren op NXT Doorn aan leerlingen en ouders, die een 
overstap overwegen. Na de presentaties is er ruimte om individueel met de scholen in gesprek 
te gaan. 
 
 
Interne contactpersonen 
 

Graag stellen wij ons (opnieuw) aan u voor. Samen zijn wij dit jaar de interne contactpersonen 
op NXT Doorn. Als intern contactpersoon (afgekort ICP) ondersteunen wij leerlingen, ouders 
en collega’s bij het aanhoren van vragen, problemen en/of klachten. Denk bijvoorbeeld aan 
situaties waarbij een leerling een probleem heeft waarmee het niet naar de mentor wil, een 
situatie thuis waar een leerling niet weet waar te beginnen met oplossen of een leerling die 
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volledig met zichzelf in de knoop zit. De ICP kan hierin een rol spelen en heeft een 
doorgeeffunctie. Samen kijken we naar welke stappen er gezet kunnen worden en wat er nodig 
is in het proces.  
De komende weken zullen we langs alle klassen gaan om ons in deze functie ook aan de 
leerlingen voor te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sanne Dalhoeven SDalhoeven@nxt.eu 
Wiebe Lindijer WLindijer@nxt.eu 
 
 
Roosterzaken 
 
Vanaf 1 december gaat Gill Mathews Engels geven aan klassen D1b en D1d. Daarmee is de 
sectie Engels gelukkig weer op volle sterkte. Dat betekent, dat alle eerste klassen weer twee 
lessen Engels per week zullen hebben. 
 
Wouter van Ark zal waarschijnlijk vanaf de tweede week december met verlof gaan i.v.m. de 
geboorte van zijn eerste kind. Zijn mentortaken aan D2a worden tijdelijk overgenomen door 
Edwin van de Beek. De lessen BSM aan H5 worden vervangen door oud-leerling en OLZ-
collega Kim van der Werff. Qua lessen LO en LO2 vinden voor die periode enkele 
verschuivingen plaats. De LO2-lessen van Wouter worden overgenomen door Melvin 
Kouwenhoven, de LO-lessen aan D2a worden overgenomen door Remco van Veen. Dat 
betekent helaas wel, dat D3a, D3b en D4a en D4b tijdelijk geen LO-lessen hebben.  
 
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor, dat we bij uitval door ziekte of verlof genoodzaakt 
zijn tot het maken van dergelijke keuzes om de continuïteit zo goed mogelijk te borgen. 
 
 
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 steeds 
bijgewerkt. 

        

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) 

    08.30-12.30 Bezoek Studiekeuzebeurs Utrecht voor D3 

        

ma 28-nov-22   Uitdelen rapport 1 aan D1, D2, D3 

wo 30-nov-22 12:00 inschrijving herkansing D3 periode 1 dicht 
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wo 7-dec-22 13.00-15.30 Kennismakingsbijeenkomst OLZ voor leerlingen H1, H2, H3 

vr 9-dec-22   herkansingen D3 periode 3 (Lln D3 lesvrij) 

        

ma 12-dec-21   Maatschappelijke Stage D3 

    19.00 Voortgangsgesprekken op school 

di 13-dec-21   Maatschappelijke Stage D3 

wo 14-dec-21   Maatschappelijke Stage D3 

    19.30-21.00 Info-avond havoscholen regio voor leerlingen en ouders 

do 15-dec-21   Maatschappelijke Stage D3 

vr 16-dec-21   Maatschappelijke Stage D3 

        

wo 21-dec-22 19.30-22.30 Gemaskerd kerstbal 

do 22-dec-22 08.30-12.30 Sprintrooster 

vr 23-dec-22   Deadline inleveren D4 periode 2 

      Kerstactiviteiten per klas/coachgroep 

        

ma 26-dec-22   Kerstvakantie 

 


