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Laatste schoolweek  
  

De laatste schoolweek, die niet echt een schoolweek was! Nadat er in het weekend volgend 

op de persconferentie enige verwarring ontstond over wat er binnen de geldende beperkingen 

nu wel of niet kon, heeft NXT een stille week gehad. Alleen de examenklassen waren op 

school. Mentoren en coaches hebben hun leerlingen vandaag online gesproken en gezien en 

het kalenderjaar op die manier toch samen afgesloten.  

  

We houden er rekening mee, dat de lessen in de week na de kerstvakantie mogelijk online 

zullen moeten plaatsvinden. Leerlingen en ouders worden daarover na 3 januari geïnformeerd. 

Mocht dat het geval zijn, dan zijn we er goed op voorbereid.  

  

  

Algemeen 
  info@nxt.eu  •   www.nxt.eu 

22   -   12   -   2021   Nummer  8   
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NXT Leerlingenraad  

Op 2 december heeft de eerste vergadering van de leerlingenraad van NXT Doorn 

plaatsgevonden. NXT wil graag dat leerlingen eigenaarschap ontwikkelen en nemen, voor 

zichzelf en voor hun omgeving. De leerlingenraad is een forum, waar leerlingen dat 

eigenaarschap in de praktijk kunnen brengen. De leerlingenraad bestaat uit 

klassenvertegenwoordigers uit iedere klas van NXT Doorn en heeft als doel leerlingen de 

gelegenheid te geven om hun stem te laten horen. Daarbij heeft de leerlingenraad een 

adviserende rol. Daarnaast kunnen zij helpen in het bedenken en uitvoeren van verschillende 

projecten. Voor input is de leerlingenraad bereikbaar op LeerlingenraadDoorn@nxt.eu  Omdat 

de leerlingenraad alle leerlingen van NXT Doorn vertegenwoordigd is het van belang dat zij 

zich even voorstellen en vertellen waarom zij graag de leerlingen vertegenwoordigen.  

Even voorstellen!  
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Ik ben Anton Helsdingen en ben 13 jaar ik zit in D1a. Ik wil in de 

leerlingenraad leuke dingen om de school te verbeteren    

  

Ik ben Femke Lening . Ik zit in D1b. Ik vind het leuk 
om zoiets te doen/zijn, want op de basisschool 
hadden we dit ook soort van en toen was ik ook 1 
van de leerlingen die het deden, dus het voelt voor 
mij alsof ik doorga met dit waarmee ik op de 
basisschool ben gestopt. Ook vind ik het leuk omdat het iets 
nieuws is van de school en dat we het dus een beetje 
uitproberen is.   
   

  

  

Hoi ik ben Jørgen Roeten, ik  ben 13 jaar en zit in D1c.  Ik woon in 

Doorn. Mijn hobby’s zijn: Voetbal, Skiën en met mijn vrienden chillen.   

Het leek mij leuk om in de leerlingenraad te zitten om ook te kunnen 

laten horen wat brugklassers leuk vinden.   

  

Hallo, ik ben Jasmijn Brouwer. Ik zit in de 2e klas, 

in D2a.   

Mijn hobby’s zijn naaien, fotografie en paaldansen.  

Ik werk bij B&B ‘de Vogelpoel’. Ik verzorg elke 

zaterdagochtend samen met mijn moeder de 

alpaca’s. En soms ben ik ook gastvrouw.   

Ik heb voor deze school gekozen, omdat het een kleinschalige, gezellige 

school is. Toen ik bij een open dag kwam kijken spraken de Talentklassen 

mij erg aan. Iedereen kent elkaar en daarom is het erg gezellig.   

Ik heb voor de leerlingenraad gekozen, omdat ik het leuk vind om 

leerlingen hun stem uit te brengen, omdat zij ook ideeën/ opmerkingen 

hebben (bijvoorbeeld om iets te organiseren of om aan te geven waar de docenten meer tijd 

aan moeten besteden). Ook vind ik het leuk om dingen te organiseren zoals schoolfeesten.  

  

Hallo, ik ben Jack van Drongelen ik ben 14 jaar oud en kom uit Wijk bij 
Duurstede. Ik zit in klas D2b. Ik vind het leuk om veranderingen aan te 
brengen in de school.  
  

  

Ik ben Koen Heuker en ik ben 13 jaar oud ik zit op survival 
groep en  hou van drummen.  
Ik heb voor de leerlingen raad gekozen omdat, ik het leuk 
vind om de school te verbeteren of om dingen te zeggen 
die bijv. handig zijn in school.  
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Hoi, Ik ben Anne van Wijk. Ik ben 14 jaar en ik zit in klas D3a. Ik heb voor de leerlingenraad 

gekozen, omdat ik het leuk vind om de kinderen uit de 3e klas te helpen en problemen op te 

lossen.  

  

  

Hoi, ik ben Benthe Jelier en ik ben 14 jaar. Ik zit in klas D3b en ik wilde graag 

klassenvertegenwoordiger worden omdat ik mee wil denken over belangrijke dingen waarmee 

de school te maken heeft.   

  

  

  

  

Hallo, Ik ben Noëlle Smit. Ik zit in klas D3h. En ik zit in de leerlingenraad. Ik heb er voor 

gekozen, omdat ik het leuk vind om de meningen van andere leerlingen en 

van mijzelf uit te brengen. Ik vind het leuk om goeie argumenten te 

bedenken en te horen over de meningen van mijn mede leerlingen. Ik vind 

het erg leuk om samen met de raad dingen te gaan organiseren en de 

school een steentje bij te dragen met onze ideeën. Ik houd van een leuke 

uitdaging, en sta altijd open voor leuke ideeën!   

  

  

Hoi hoi! Ik ben Nienke Brouwers en zit in D3b. Ik zit in 

de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om betrokken 

te zijn bij de school:).  

  

  

  

Febe Copier (D4a)  

Ik zit in de leerlingenraad vanuit de 
medezeggenschapsraad (MR), dan kan ik vanuit de 
leerlingenraad ideeën die besproken moeten worden 
doorkoppelen naar de MR. Ik vind het belangrijk dat 

leerlingen ideeën verzinnen en school zien als een plek die zij gemaakt 
hebben als een leuke gezellige plek.  

   

Goodbye Cupweb, hello Zermelo!  

Tot nu toe maakten leerlingen voor het digitaal inplannen van flexuren gebruik van de tool  

Cupweb. “Cuppen” was op NXT dan ook een veel gebruikt werkwoord. Vanaf nu maken 

leerlingen gebruik van Zermelo. Daar is nog geen werkwoord voor. Zermelo heeft een 

dynamische koppeling met Magister. En daar zit dus ook het grote voordeel. Daardoor zullen 

wijzigingen in het rooster in Zermelo na 5 minuten automatisch ook in Magister verschijnen. 
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Dat geldt voor de wijzigingen die roostermakers doen, zoals het inroosteren van opvang of het 

verplaatsen van een les naar een ander lokaal, maar dat geld ook voor de wijzigingen die 

leerlingen, mentoren en coaches aanbrengen in de flexuren!   

  

Leerlingen kunnen in de Zermelo webapp makkelijk hun flexuren 

voor de volgende week kiezen. Mentoren en coaches kunnen 

deze keuzes inzien en evt. aanpassen, zowel in de week ervoor 

als in de week zelf. Leerlingen hebben inmiddels al een keer 

geoefend met Zermelo en vonden het gebruiksvriendelijk.  

  

Hoe  werkt  de  Zermelo  webapp?  Ga  naar: 
nuovomdvcm.zportal.nl, en kies dan voor de optie single 
sign on. Je kunt dan via je Nuovo account inloggen.  
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-
ouder/leerlingvolume/leerling/webapp-installeren   
  

Hoe schrijf je je in voor keuzelessen:  https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-
volume/leerling/inschrijven-voorkeuzelessen  
  

Of klik hier voor een filmpje.  

   

  

Laat het licht aan! (onder voorbehoud)  

Op Blue Monday, 17 januari, bezoeken alle leerlingen van NXT Doorn de theatervoorstelling  

''Laat het licht aan!''. Deze voorstelling zien de leerlingen in de historische Maartenskerk in 

Doorn, vlakbij de school. De voorstelling wordt twee keer gespeeld. De eerste voorstelling is 

voor de leerlingen van 1a,1b, 1d, 2a, 2b en 2c om 12:40 uur. De tweede voorstelling is voor 

1c, 3a, 3b, 3h, 4a en 4b om 14:15 uur.   

  

Het stuk heeft als doel om voor leerlingen depressieve gevoelens en mentale gezondheid 

bespreekbaar te maken. Wat kan je doen als je depressieve gevoelens hebt? Hoe kan je een 

vriend/vriendin met depressieve gevoelens steunen? Juist nu is het belangrijk om het ook over 

dit soort gevoelens te hebben.  

  

Het verhaal gaat over Jarno Korf (24), die op jonge leeftijd misbruikt is en daardoor in zijn 

puberjaren in een depressie terecht is gekomen. In de voorstelling kijkt Jarno terug op deze 

periode. Hij gaat op zoek naar de antwoorden, die al in hem zelf blijken te zitten. Hij neemt de 

kijker mee in zijn denkproces van toen en dat van nu.   

  

Om de voorstelling te bezoeken hebben alle leerlingen van 13 jaar of ouder een QR-code van 

de Corona Check App nodig, omdat de voorstelling op een externe locatie plaatsvindt. Voor 

leerlingen van 13 jaar en ouder die geen QR-code kunnen laten zien,  zal een filmversie van 

https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/webapp-installeren
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/leerling-volume/leerling/inschrijven-voor-keuzelessen
https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI
https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI
https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI
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de voorstelling worden vertoond op school. Voor de leerlingen die thuis zijn die dag is het 

mogelijk om de filmversie thuis te bekijken.   

  

Mochten we 17 januari nog in een lockdown zijn, zullen we de voorstelling proberen te 

verplaatsen.   

  

  

Ziekmelden via Magister  
  

Na de kerstvakantie kunt u uw zoon/dochter via Magister afwezig/ziek melden. U hoeft 

daarvoor dan niet meer te bellen. Dat kan zowel via de Magister-app als via Magister Web.   

  

Magister-app: Ga via het menu naar ‘Afwezigheid’. Klik op ‘Melden’ en geef de afwezigheid op. 

Tip: In het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde 

afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of 

ongeoorloofd verzuim gaat.  

  

Magister Web: Is uw kind ziek? Meld het snel en eenvoudig via Magister Web of App. De 

docent is dan direct op de hoogte van de reden van afwezigheid. Ook staat hier een overzicht 

van het aantal keren dat uw kind afwezig is geweest tijdens een les  (al dan niet afgemeld). 

Ook het huiswerk dat niet is gedaan of de boeken die zijn vergeten worden genoteerd en hier 

weergegeven.  

  

Onderstaand in afbeeldingen het proces, zowel via Magister Web als via Magister App  

  

Ziek melden via Magister Web:  

  

1. U kunt onder Afwezigheid via de optie ‘Melden’ een ziekmelding doen.  

  

  
  

2. U kiest de datum van vandaag of mogen en kunt eventueel een opmerking toevoegen.  
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2. U moet akkoord geven/bevestigen voor de ziekmelding.  

  
4. Na akkoord geven van de melding is deze direct zichtbaar in het overzicht.  
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Ziek melden via de Magister App  
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We zijn allemaal toe aan een periode van ontspanning. Geniet daarom maximaal van de 

vakantie. Net als in voorgaande vakanties herhalen we de oproep om hoog risicogebieden te 

mijden. Als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied, meld dat dan vooraf bij de 

teamleider (gkeulenaar@nxt.eu) . Vermeld daarbij dan naam, klas en geplande datum van 

terugkomst. Na een vakantie in risicogebied gaat een leerling in quarantaine en mag niet op 

school komen.  

  

Faalangstraining  

Ieder jaar wordt op NXT Doorn een training aangeboden om te leren omgaan met faalangst en 

examenvrees. Bij voldoende aanmeldingen worden er twee groepen gevormd: een 

onderbouw- en bovenbouw groep. De training wordt op school gegeven, door een ervaren 

trainer: Mattanja Zonnenberg en start eind januari/ begin februari.   

  

Helaas zitten we net als vorig jaar rond deze tijd in een lockdown en is het nog niet duidelijk 

hoe het er na de kerstvakantie uit gaat zien. De examenvreestraining voor leerjaar 4 zal in  

  
    
  

Quarantaineregels kerstvakantie   
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ieder geval fysiek doorgaan. En we streven er ook naar om het door te laten gaan voor de 

andere leerjaren.    

  

Voor wie is deze training bedoeld?  

Iedereen heeft wel eens last van zenuwen of spanning voor een bepaalde taak waar een 

beoordeling of verwachting aan vastzit. Gezonde spanning helpt je, want het zorgt er voor dat 

je zorgvuldig en geconcentreerd te werk gaat. Bij faalangst, letterlijke betekenis ‘angst om te 

falen’, is dat juist niet het geval. De spanning loopt te hoog op en leidt ertoe dat je minder goed 

presteert, met als gevolg minder goede cijfers.   

 
  

Faalangst kan iets zijn waarvan anderen niet goed weten dat je er last van hebt en dus een 

verborgen probleem zijn. Het kan zich voornamelijk in je eigen hoofd afspelen en op momenten 

dat je alleen bent. Faalangst uit zich niet alleen in stress bij toetsingsmomenten, maar kan ook 

zorgen voor black outs, blozen, zweethanden, trillende stem en handen, snel kloppend hart, 

slecht slapen of slecht eten. Bij sommige leerlingen ontstaat uitstelgedrag, andere leerlingen 

blijven leren met het gevoel dat er geen tijd meer is voor ontspanning.   

  

Wat biedt de faalangsttraining?  

De faalangsttraining besteedt aandacht aan het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten 

van het positieve zelfbeeld en het leren verdragen van fouten maken. In de faalangst training 

is het voor de deelnemers fijn om te ervaren dat je niet de enige bent die met deze 

moeilijkheden rond loopt en dat de oorsprong van dit gedrag heel normaal is. Zenuwachtig zijn 

en spanning ervaren is helemaal niet erg. Wel als het je vervolgens in de weg zit.   

  

De leerlingen ervaren in verschillende activiteiten dat je van je fouten juist kunt leren, dat dit 

menselijk is en ze leren dat ze de lat niet onbereikbaar hoog hoeven te leggen voor zichzelf. 

De training voor de bovenbouw besteedt daarnaast specifiek aandacht aan examenvrees.   

  

Wanneer?  

De training omvat vijf bijeenkomsten van ongeveer 80 minuten. Er kunnen maximaal tien 

leerlingen aan de training deelnemen. De training wordt aangeboden onder lestijd.   

  

Aanmelden:  
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Aanmelden kan bij de mentor of coach.  

  

Aanpassingen rondom het eindexamen  

Zoals u wel uit de media heeft vernomen zijn er aanpassingen gedaan bij het eindexamen door 

de minister.   

  

De aanpassingen zijn:  

  

• de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee 

tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak 

voor eerste afnames en herkansingen;  

• uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;  

• een extra herkansing voor een centraal examen;  

• een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede 

tijdvak voor de afronding van de herkansingen;  

  

Vooral de extra herkansing is een welkome aanvulling. De aanpassingen met de bijbehorende 
keuzes worden in deze presentatie uitgelegd. 

Gelukkig Nieuwjaar!  

Het team van NXT wenst iedereen een fijne kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2022!  

  

  

https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/74dd528f32/Voorlichting%20aanpassing%20eindexamens%202021-2022.ppsx
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/74dd528f32/Voorlichting%20aanpassing%20eindexamens%202021-2022.ppsx
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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.  

Vrij. 27-12 t/m 07-01   Kerstvakantie  

Ma. 10-01   Toetsvrije dag  

Ma. 10-01  08.30-12.30   Sprintrooster  

Do. 13-01 t/m 19-01  Toets- en inlevervrije periode D4  

Ma. 17-01  Voorstelling “Laat het licht aan!” alle leerjaren  

Di. 18-01  14.15  Sport+ programma: Skateboarden  

Wo. 19-01  Sprintrooster  

Wo. 19-01  15.00-21.00  (online) Open Dag  

Do. 20-12 t/m 27-12  Toetsweek 2 voor D4  

In rood wil zeggen onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.  

  


