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Einde schooljaar 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook info over 
de invulling van de laatste schoolweken, over boeken bestellen, rapporten, de indeling van de 
nieuwe klassen. Ook geven we u een terugkoppeling van de resultaten van de 
tevredenheidsonderzoeken. 
 

 
 

 
Boeken inleveren en bestellen 
 
Voorheen leverden leerlingen de boekenpakketten aan het eind van het jaar weer in bij 
medewerkers van Van Dijk. Sinds dit schooljaar zijn we echter overgestapt naar printversies 
van de leermiddelen. Dat betekent dat de boeken niet meer ingeleverd hoeven te worden en 
dat leerlingen die mogen houden. Enige uitzondering daarop is het boek voor maatschappijleer 
in het derde leerjaar. Dat kunnen leerlingen inleveren bij Sylvia Hoogendam aan de receptie. 
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Vanaf 5 juli kunt u via www.vandijk.nl de leermiddelen voor het volgende schooljaar bestellen. 
Via deze link kunt u een instructievideo van Van Dijk bekijken over het bestelproces. Ter 
verduidelijking hieronder stapsgewijs beschreven hoe het bestelproces verloopt: 
 

1. Ga naar https://vandijk.nl 

2. Kies de plaats van de school, de school en de opleiding van uw kind 

3. Log in met uw inloggegevens  

4. Volg de stappen in het scherm om een account aan te maken 

5. Kies de juiste leermiddelenlijst 

6. Kies in mavo3 en mavo4 de juiste vakken 

7. Wanneer u dat wil kunt u de bestelling aanvullen met extra schoolspullen of een aanvullende 

verzekering 

8. Vink aan of u de vrijwillige ouderbijdrage wilt voldoen 

9. Controleer de bestelling en rond deze af. Hierna ontvangt u een orderbevestiging per e-mail 

10. U wordt via de e-mail op de hoogte gehouden over de verwachte levertijd 

Van Dijk adviseert nadrukkelijk om dat voor 10 juli te doen. Bij Van Dijk is de zomervakantie 
altijd topdrukte en zo hebben zij genoeg tijd om bestellingen te verwerken. Er is dit jaar geen 
sluitingstermijn voor het plaatsen van bestellingen. Via Van Dijk kunt u straks ook de vrijwillige 
ouderbijdrage betalen.  
 
 

Rapportuitreikingen op donderdag 7 juli 

Dit schooljaar pakken we met plezier een traditie weer op, die door corona helaas twee jaar 
niet heeft kunnen plaatsvinden. We nodigen u van harte uit om op donderdag 7 juli om 16.30 
uur samen met de leerlingen het rapport in ontvangst te komen nemen van de mentor/coach. 
Met een drankje sluiten we dan het schooljaar op een gezellige en hopelijk zonovergoten 
manier met elkaar af. 
  

 

Indeling nieuwe klassen 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat het de sociale veiligheid ten goede komt, wanneer 
bestaande sociale structuren op school jaarlijks doorbroken worden. Op die manier leert 
iedereen met iedereen omgaan en samenwerken. Om die reden worden op NXT klassen per 
leerjaar ieder schooljaar opnieuw ingedeeld. De mentoren van een leerjaar maken gezamenlijk 
de klassenindeling voor het volgende leerjaar. Bij die indeling wordt met diverse factoren 
rekening gehouden. Er wordt nagedacht over welke sociale structuren wel of niet wenselijk 
zijn, over een goede spreiding van leerlingen met een zorgbehoefte en in de onderbouw over 
een evenwichtige verdeling van de niveaus. 
Volgend schooljaar zullen ook de tweede klassen heterogeen worden ingedeeld. D.w.z. dat in 
iedere klas zowel mavo- als havoleerlingen zitten. Na het tweede leerjaar wordt de definitieve 

http://www.vandijk.nl/
https://vimeo.com/427012847?utm_source=Bestelbrief&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bestelcommunicatie&utm_id=2022&utm_term=LML&utm_content=Midden-ECK
https://vandijk.nl/
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splitsing in mavo-3 en havo-3 gemaakt. Toekomstige tweedeklassers ontvangen op vrijdag 8 
juli bericht over de klassenindeling en welke mentor(en) zij hebben. 
Voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar mavo geldt, dat ze sowieso bij een beperkt 
aantal vakken als klas bij elkaar zitten (Nederlands, Engels, maatschappijleer en LO). Bij de 
keuzevakken hebben zij in wisselende samenstelling les. De klassenindeling voor derde en 
vierde leerjaar wordt bepaald door de roostermakers. 
Het nieuwe schooljaar start voor leerlingen op dinsdag 23 augustus met een startbijeenkomst 
met mentoren/coaches van 09.00-12.00 uur. Tijdens die bijeenkomsten zal er ook ruimte en 
aandacht zijn voor elkaar leren kennen en positieve sociale groepsvorming.  
 
 

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 
 
NXT zet ieder schooljaar online tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen en ouders. We 
willen graag weten hoe onze belangrijkste stakeholders, leerlingen en ouders, over ons 
denken, wat we goed doen wat er beter kan. De onderzoeken onder leerlingen worden op 
school uitgezet. Daardoor is het aantal respondenten onder leerlingen relatief hoog. Hoe hoger 
het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder de resultaten. Ouders zijn via de mail benaderd 
met het verzoek aan het onderzoek deel te nemen. Daardoor was onder hen het aantal 
respondenten lager, maar nog steeds hoog genoeg om betrouwbare resultaten op te leveren. 
 
In de rapportage van de leerlingenonderzoeken viel op, dat er een verschil in algehele 
tevredenheid is tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Onderbouwleerlingen zijn 
aanzienlijk meer tevreden dan bovenbouwleerlingen. 
Leerlingen geven aan, dat ze zich over het algemeen prettig en veilig voelen op school. 
Onderbouwleerlingen geven aan, dat ze het fijn zouden vinden wanneer huiswerk e.d. weer in 
Magister wordt genoteerd en dat opdrachten/toetsen niet altijd worden nabesproken. 
 
Bovenbouwleerlingen zijn niet tevreden over computers en laptops, terwijl 
onderbouwleerlingen, die zelf een laptop hebben, daar wel tevreden over zijn. 
 
De Plenda was een middel om leerlingen in de onderbouw te leren plannen. We zien onder 
ogen, dat het ons niet gelukt is om dit middel op de juiste manier in te zetten. Dat betekent dat 
we nu afscheid nemen van de Plenda en dat na de zomer alle afspraken rond inleveren, 
toetsen, flex-/huiswerk weer in Magister genoteerd worden, zodat ze daar voor alle 
betrokkenen (Leerling, ouder, mentor/coach) zichtbaar zijn. Uiteraard gaat het team direct na 
de zomer met elkaar in gesprek over hoe we onze leerlingen met Magister toch leren plannen. 
Ook daarover wordt u aan het begin van het nieuwe schooljaar geïnformeerd. 
 
In het team wordt besproken, dat het voor het primaire proces essentieel is, dat opdrachten en 
toetsen altijd worden nabesproken. Volgend schooljaar hebben bijna alle leerjaren de 
beschikking over een eigen laptop.  
 
Analyse van de resultaten leert, dat er op enkele punten verbetering noodzakelijk is. Dat betreft 
de hoofdzakelijk de volgende zaken: 
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• Ouders geven aan, dat ze vinden dat ze in een aantal gevallen niet op tijd of niet volledig 

zijn geïnformeerd 

• Een aantal ouders geeft aan contactmomenten met de mentor/coach van hun kind 

gemist te hebben 

• In het eerste en tweede leerjaar zijn veel ouders niet tevreden over het gebruik van de 

Plenda 

• Veel ouders maken zich zorgen over de lesuitval 

We nemen uw feedback uiterst serieus en gaan dus met bovenstaande punten aan de slag. 
We zullen onze informatie en communicatie onder de loep nemen, onderzoeken waar deze 
niet volledig is en ook de momenten van communiceren kritisch bekijken. We gaan 
onderzoeken of het gebruik van een school app, zoals die in het basisonderwijs vaak gebruikt 
wordt, een optie is om communicatie tussen ouders en school te verbeteren. 
 
De afspraak was dat iedere mentor/coach dit schooljaar twee online voortgangsgesprekken 
zou voeren met ouders en de leerling. Dat is kennelijk niet altijd gebeurd en moet volgend 
schooljaar wel gebeuren. Het online voeren van dergelijke gesprekken heeft voor alle partijen 
bepaalde logistieke voordelen. Uit uw feedback maken we op, dat het misschien toch beter is 
om elkaar fysiek te ontmoeten. Het team gaat nadenken over logistiek, vorm en inhoud van de 
gesprekken en daarover zullen we u kort na de zomer informeren. 

 
Uw zorgen over lesuitval begrijpen we. 
Die lesuitval ontstond door het om 
diverse redenen uitvallen van collega’s 
en de weerbarstige realiteit, dat er in de 
huidige arbeidsmarkt nauwelijks 
vervangende docenten te vinden zijn. 
Bij de keuzes om lesuitval zo veel 
mogelijk te beperken, hebben we 

prioriteit gegeven aan de bovenbouw. De overweging daarbij was, dat de tijd om door lesuitval 
opgelopen achterstanden in te lopen bij hen beperkter is dan bij onderbouwleerlingen. Corona 
en de lockdowns hebben ons ook iets gebracht, namelijk dat we geleerd hebben 
leervertragingen op te vangen.  
Wat betreft de onderbouwleerlingen hebben wij er vertrouwen in, dat we opgelopen 
achterstanden in de komende schooljaren weg kunnen werken. NXT had voor het komende 
schooljaar vijf vacatures, die we ondanks de krappe arbeidsmarkt naar volle tevredenheid 
hebben kunnen vervullen. We verwachten na de zomer met een complete ploeg te kunnen 
starten. 
 
Hopelijk kunnen we u met bovenstaande het vertrouwen geven, dat we uw feedback serieus 
nemen en er vervolgens ook daadwerkelijk mee aan het werk gaan om tot verbetering op deze 
punten te komen. Tenslotte willen we iedereen, die de moeite heeft genomen aan het 
onderzoek deel te nemen, enorm bedanken. 
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Herkansingen 

Onze leerlingen hebben volgens het toetsbeleid en het PTA na de repetitieweek recht op 
maximaal drie herkansingen. Dat betreft twee herkansingen over de laatste rapportperiode en 
één over het gehele schooljaar.  
Donderdag 30 juni om 12.00 uur is de deadline voor docenten om cijfers in Magister in te 
voeren. Vanaf dat moment kunnen leerlingen via een Formsdocument in MS Teams inschrijven 
voor die herkansingen. Mentoren en coaches zullen bij het maken van de juiste keuze 
meekijken en hun leerlingen adviseren. Leerlingen  kunnen met vragen op donderdagmiddag 
tussen 14.30 en 17.30 uur via MS Teams contact met hen op te nemen. 
 
 
 

Activiteitendagen 
 
De drie dag na de repetiteweek hebben we voor alle leerjaren activiteiten georganiseerd. 
Onderstaand een overzicht. 

 

Woensdag 29 juni 2022 

Klas: Tijd: Wat? Waar?  Eventuele opmerkingen: 

D1a + D1b 08.30 – 10.00 uur Excursie Arboretum 

o.l.v. Geert 

Kuitenbrouwer/Job 

Haaksma 

Verzamelen op school 

 

Kom op de fiets! 

D1c + D1d 10.00 – 11.30 uur 

D3 11.30 – 13.00 uur 

D2 Zie Magister Taalstad nvt 

Donderdag 30 juni 2022 

Klas: Tijd: Wat? Waar? Eventuele opmerkingen: 

D1 + D2 Ochtend Mentoractiviteiten Mentoren communiceren tijden 

met de eigen klas.  

D3  Middag Coachactiviteiten Coaches communiceren tijden 

met de eigen coachleerlingen.  

Vrijdag 1 juli 2022 

Klas:  Tijd: Wat? Waar? Eventuele opmerkingen:  

D1, D2, D3 10.00 -15.00 uur 

 

Begeleid/ samen fietsen 

vanaf school (optioneel) 

09.00: D1 

09.15: D2 

09.30: D3 

Zwemactiviteit Bosbad 

Leersum 

Op eigen gelegenheid naar 

Leersum. 10.00 uur daar 

aanwezig.  

 

Na 15.00 uur blijven? Gelieve 

van te voren schriftelijk 

toestemming geven aan Remco 

van Veen, Wouter van Ark of 

Melvin Kouwenhoven.  
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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. 
 
za. 25 juni  Gluren bij de buren 

zo. 26 juni  Gluren bij de buren 

ma. 27 juni 09.00 - 12.00 Repetitieweek 

 19.00 - 20.00 Infobijeenkomst pilot H5 

di. 28 juni 09.00 – 11.30 Repetitieweek 

wo. 29 juni 08.30 -13.00 Activiteit Arboretum voor D1 en D3 

 08.30 -10.00 D1a en D1b 

 10.00 – 11.30 D1c en D1d 

 11.30 – 13.00 D3 

 09.00 - 13.00 Taalstad Engels voor D2 

  Herkansingen H4 periode 4 

do. 30 juni  Mentoractiviteiten onderbouw 

 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport in Magister 

 12.00 Inschrijven herkansingen in Magister open 

  Sportieve coachactiviteiten bovenbouw in de sporthal 

 19.30 – 22.30 Summerparty 

vrij. 1 juli 10.00 – 15.00 Zwemmen Bosbad Leersum voor D1, D2, D3, D4, H4 

 12.00 Deadline inschrijven herkansingen 

ma. 4 juli 10.00 – 13.00 Herkansingen D1, D2, D3, H3 

di. 5 juli 10.30 – 12.00 Herkansingen D1, D2, D3, H3 

 19.30 Diploma-uitreiking 

wo. 6 juli  Rapportvergaderingen 

do. 7 juli 16.30 – 18.00 Rapportuitreikingen 

vr. 8 juli  Zomervakantie 

di. 23 aug 09.00 – 12.00 Startbijeenkomst met mentoren/coaches 

wo. 24 aug  Start lessen 

Het team van NXT Doorn wenst vast iedereen een heerlijke zomervakantie! 
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