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Back to normal? 
 
Vorige week leek de situatie op school zich weer te normaliseren. In de weken daarvoor zat 
soms meer dan de helft van de leerlingen thuis vanwege een positieve testuitslag en ook veel 
docenten konden om die reden niet naar school komen. Nu beginnen de klassen zich gelukkig 
weer te vullen en zijn de meeste collega’s weer op school.  
Door de aangekondigde versoepelingen zijn we na de voorjaarsvakantie ook van de verplichte 
mondkapjes verlost en mogen we ouders weer gewoon op school ontvangen. 
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Presentatie profielwerkstukken 

Door de aangekondigde versoepelingen kunnen we ouders/verzorgers gelukkig weer gewoon 
op school ontvangen. Dit is voor de presentaties  van de profielwerkstukken van de vierdejaars 
mavoleerlingen goed nieuws.  
 
We nodigen u dan ook graag uit voor die presentaties op dinsdag 8 maart van 18:30  tot 20.30 
uur. De presentaties worden gegeven in de kantine van NXT Doorn in carrouselvorm. De 
leerlingen geven hun presentatie met behulp van PowerPoint en al het materiaal dat zij ten 
toon stellen via een marktkraam. In deze carrousel worden de hoogtepunten en bevindingen 
van het profielwerkstuk kort door de leerlingen gepresenteerd. U bent de 8e van harte welkom, 
tot dan. 
 
 

Lessen windmolen bouwen 

Vijf techniekscholen in de regio, waaronder NXT Maarsbergen, nemen samen met het MBO 
en het bedrijfsleven het initiatief om technisch onderwijs verder te ontwikkelen en af te 
stemmen op de regionale arbeidsmarkt. Ze doen dat onder de naam T-is for Tech. T is for 
Tech is een organisatie met als doel scholen te ondersteunen in het geven van modern 
techniekonderwijs. Dit doen ze onder andere door lessen te verzorgen op hun hotspot in 
Amersfoort. 
 
Na de voorjaarsvakantie, vanaf 8 maart tot aan de 
zomervakantie, gaan de leerlingen van het derde leerjaar in 
groepen het project “windmolens bouwen” volgen op de 
hotspot. In een lessenreeks van drie à vier lessen gaan de 
leerlingen door praktische opdrachten leren hoe een 
windmolen werkt en deze als schaalmodel nabouwen.  
 
De lessen zullen plaatsvinden op dinsdag het 1e en 2e uur. 
De deelnemende leerlingen worden om 08:30 uur verwacht 
op school en zullen met een busje naar de hotspot worden 
gebracht, daar de les volgen en vervolgens weer terug naar 
school worden gebracht om het 3e uur de lessen van het reguliere rooster te volgen. Onze 
Technisch Onderwijs Assistent Geert Kuitenbrouwer zal de externe lessen ondersteunen en 
gaat als begeleider mee naar de hotspot.  
 
Groep 1 en 2: 3A. 
Groep 3 en 4: 3B en 3H 
 
De geplande dinsdagen voor de groepen zijn onder voorbehoud: 
 
Groep 1: 8, 15, 22 en 29 maart 

Groep 2:  5, 12 en 29 april en 10 mei 
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Groep 3:  17, 24 en 31 mei 
Groep 4:  7, 14 en 21 juni 
 
Op de dagen dat leerlingen naar Amersfoort gaan, zal dit zichtbaar zijn in hun rooster in 
Magister.  
  

 

Online pesten 

Bijna dagelijks hebben wij op school te maken met leerlingen die op social media nare 
berichten krijgen en/of ze versturen. Dat veroorzaakt vervolgens op school veel onrust en 
gedoe. Vaak wordt aan school gevraagd om de problemen die daardoor ontstaan op te lossen.  
 
Wij praten regelmatig met onze leerlingen over het gebruik van sociale media, geven aan wat 
wel en niet kan en mag, hoe berichtjes overkomen op de ander en wat de gevaren kunnen zijn 
van sociale media.  
 

Ook in mentorlessen wordt dit onderwerp besproken. In maart 
komen de wijkagenten in samenwerking met medewerkers van 
Bureau Halt gastlessen geven over sexting en de gevolgen 
daarvan. Hoe graag we ook zouden willen, als school kunnen we 
deze problemen niet altijd voorkomen of oplossen. Doordat dit 
soort dingen zich via social media afspelen vervaagt de grens 
tussen school en privé en bemoeien zich ook allerlei mensen van 
buiten school met het gedoe. Dat maakt het bijzonder moeilijk om 
er grip op te krijgen. 
 
Het zou fijn zijn als u thuis zo nu en dan met uw kind meekijkt en 
met uw kind het gesprek voert over het gedrag op sociale media. 
 
Meer weten over dit onderwerp? Kijk op 
https://www.vraaghetdepolitie.nl/pesten-en-online  

 

 
 

Gratis online examentrainingen 
 
De mavoleerlingen in het vierde leerjaar beginnen in mei met hun centrale examens. Uiteraard 
worden ze daar in de lessen door hun docenten goed op voorbereid. Voor wie nog extra online 
wil trainen is onderstaand aanbod misschien interessant. Het betreft een gratis examentraining 
via livestream. 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/pesten-en-online
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De trainingen vinden online plaats van maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart, en 

zijn daarna een week lang terug te kijken. We zullen training geven in economie, 

wiskunde, natuurkunde, biologie en aardrijkskunde, op VMBO, HAVO en VWO niveau. 

Tijdens de trainingen worden per vak de meest lastige onderwerpen behandeld. 

Meer informatie, en inschrijven kan via: 

 

www.examenoverzicht.nl/gratis-examentraining   

 

 
 

Vervanging lessen Duits en Frans 

Sanne Dalhoeven gaat na de voorjaarsvakantie tot aan de zomer met zwangerschapsverlof. 
Docenten Duits zijn tegenwoordig met een kaarsje te zoeken. Saskia van Zalingen, collega 
van NXT Maarsbergen, zal vanaf de voorjaarvakantie haar lessen aan mavo-4 en havo-3 
overnemen. Voor de overige lessen zijn we nog hard op zoek naar een geschikte kandidaat. 
Mocht u nog iemand weten, dan horen we dat graag. We wensen Sanne een goede 
zwangerschap en straks een prachtig meikind toe. 

Eén van onze docenten Frans, Marjolein Houtsma, is helaas voor langere tijd ziek. Een 
tijdelijke vacature om haar lessen te vervangen heeft tot nu toe niets opgeleverd. M.i.v. deze 
week neemt Francine Hendriks haar les aan het eerste leerjaar over. Mocht u iemand kennen, 
die de overige 3 lessen (2e en 3e leerjaar) zou willen geven, dan komt de teamleider 
(gkeulenaar@nxt.eu) graag in contact. 

 

http://url1994.examenoverzicht.nl/ls/click?upn=Ii5kQHvOit2qDlBhEifui-2F4KpX8UKJOYNF7dygsAs7SxzNwFbifnJ794MJ3HELfQ4oHGz35eoBURSstUMuVaZoXUQBzBzbNH0zMwh-2BsSH6HBLY4a1BXb1KhWDRf1FrRaeYuFnW-2FJB1Mwt-2FlHq9e7aXs9o-2BbWkrz45V-2BXhr-2F8EM84C7AZkbKS3rcInvqbjW-2BYrp1ePLLnUAGvR-2B9hc-2BvTfgKFFYSXDCtFErBGwtsHZXxOcpuDBkEUDpR9sOpCTXhVob-2FG-2FyiThbCVngTQ6rJMqDAB-2BXGBOUcwfIMBaLPPbHM-3DabM3_-2BQQnuvlZGPLZVFSqwZTxlXz3tb0tcOZX5eHMDQPUrs6jCPc16wfDE0JkZSqEcnW9t9TjPww3OOcAkHM98DHbHQwrAmxNRDEUZQR-2FVl-2FntlllpeCFa-2BtByEBGrHhHKEWQnHVYz-2Bn65IG8IXaSKD0XozeOLjNDktcz090LVuNgE-2Fd0152sncJEnhaUkT88lSfAMOVvspHz8XARtBGe-2FbZNk4xFLCVcsqdbDTfv70ZsgB74Vx4iUaoeCCzwf-2BZNbCXT4y0SrM4i4ke7-2FhSstSrJa0WLiv8cB-2BLAKqmE7t7pvUJSnqvmHq6pbwyaqqF0V0FloC-2FbWRQ-2Bl6TBSPYd13-2FF5FCUxPy6H-2FuCRM7G64qGBDs-3D
mailto:gkeulenaar@nxt.eu
http://url1994.examenoverzicht.nl/ls/click?upn=Ii5kQHvOit2qDlBhEifui-2F4KpX8UKJOYNF7dygsAs7SxzNwFbifnJ794MJ3HELfQ4oHGz35eoBURSstUMuVaZoXUQBzBzbNH0zMwh-2BsSH6HBLY4a1BXb1KhWDRf1FrRaeYuFnW-2FJB1Mwt-2FlHq9e7aXs9o-2BbWkrz45V-2BXhr-2F8EM84C7AZkbKS3rcInvqbjW-2BYrp1ePLLnUAGvR-2B9hc-2BvTfgKFFYSXDCtFErBGwtsHZXxOcpuDBkEUDpR9sOpCTXhVKm08wH5rvZau7xCXzIOlmXHQUDilI17n0JWbhXX-2Fr94-3DJyCB_-2BQQnuvlZGPLZVFSqwZTxlXz3tb0tcOZX5eHMDQPUrs6jCPc16wfDE0JkZSqEcnW9t9TjPww3OOcAkHM98DHbHQwrAmxNRDEUZQR-2FVl-2FntlllpeCFa-2BtByEBGrHhHKEWQnHVYz-2Bn65IG8IXaSKD0XozeOLjNDktcz090LVuNgE-2Fd0152sncJEnhaUkT88lSfAMOVvspHz8XARtBGe-2FbZNk0w3JXnRCHqPGnvRVEUcicseaEKZo-2BBiNlipbMztHwUs3caHOOCHyOc8SU0WXqwOjYcsl9WWa-2BBtsDK6wt-2FnA3Rf3szJGopwxFf3fenNFPevgtycK87LRZAaWv9caGYZ8pPatU8Hj0XUkt6TFbt-2Fobg-3D
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Rapport 2 en advies 

Op maandag 28 maart krijgen de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar hun 
tweede rapport mee naar huis.  
 
Op NXT werken we met een tweejarige determinatieperiode in. Aan het eind van het tweede 
leerjaar maken we een definitieve keuze voor kaderberoepsgerichte leerweg (KB), mavo of 
havo. We noemen die keuze definitief, omdat leerlingen vervolgens die route t/m het diploma 
afleggen voordat ze daarna de overstap maken naar een andere onderwijssoort. Wanneer we 
echter merken, dat we een leerling echt niet op zijn/haar niveau kunnen bedienen, kan het 
voorkomen, dat een leerling al aan het eind van het eerste leerjaar overstapt naar het KB-
niveau. 
 
Eerste- en tweedeklassers krijgen bij het tweede rapport een brief met een advies. Iedere 
lesgevende docent geeft de leerling op basis van de criteria: inzicht, werkhouding en 
organisatie een advies voor de meest geschikte vervolgroute. Op de rapport-
/adviesvergadering wordt uit die verschillende adviezen één gezamenlijk advies gedestilleerd. 
Samen met de cijfers is het advies een sterke indicatie over de onderwijsroute met de meeste 
kans op succes. 
 
In een “normaal” schooljaar is het advies niet bindend en geeft het bevorderingsreglement in 
de bevorderingsvergadering aan het eind van het schooljaar de doorslag. Omdat ook dit 
schooljaar niet normaal was en leerlingen last hebben gehad van de coronasituatie gaan we 
daar dit schooljaar anders mee om. In het advies 
wordt de coronasituatie meegewogen. Het advies 
heeft dit schooljaar meer gewicht en wordt in de 
beslissing in de bevorderingsvergadering 
zwaarder meegewogen dan in een normale 
situatie. 
 
Leerlingen die hun route vervolgen op de mavo 
kunnen dat op NXT Doorn doen. Havoleerlingen 
sowieso t/m het derde leerjaar. Havo 4 bieden we 
momenteel aan als pilot, die voor deelnemers aan 
de pilot wordt voortgezet in havo 5 volgend 
schooljaar. Voor komend schooljaar onderzoeken 
we nog de mogelijkheden voor de huidige havo 3. 
 
Leerlingen die hun route op de 
kaderberoepsgerichte leerweg vervolgen, stappen 
over naar bijvoorbeeld NXT Maarsbergen. Om die 
leerlingen vast vertrouwd te maken met die andere 
omgeving en de mogelijkheden binnen die 
leerweg, gingen we woensdagmiddag 28 februari 
met een aantal tweedeklassers daar op bezoek. 
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In de periode 28 maart t/m 8 april organiseert de mentor/coach weer online 
voortgangsgesprekken met u en de leerling om te bespreken, waar de leerling staat, wat goed 
gaat en wat evt. nog beter kan. U ontvangt een uitnodiging voor dat gesprek. 
 
 
 

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. 
 
Wo. 23-02 Oriëntatiebezoek aan NXT Maarsbergen 

za. 26-02 t/m zo. 06-03 Voorjaarsvakantie 

di. 08-03 18.30-20.30: presentatie Profielwerkstuk D4 

vrij. 18-03 Sport+ programma: surfen 

 Deadline inleveren handelingsdelen periode 3 D4 

wo. 22-03 Voorstelling “Laat het licht aan” voor alle leerlingen 

 12.00 uur: deadline invoeren cijfers voor rapport 2 

 12.00 uur: inschrijving herkansingen periode 2 voor D3 open 
do. 24-03 19.30-22.30: Flower Power Disco 

ma. 28-03 Rapport 2 uitdelen aan D1, D2 en D3 

wo. 29-03 12.00 uur: inschrijving herkansingen periode 2 voor D3 gesloten 

 

 


