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Versterken van leesvaardigheid en executieve functies 
 

Leesvaardigheid speelt niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken een belangrijke rol. 
Onderzoek wijst uit, dat leesvaardigheid één van de beste voorspellers is over hoe succesvol 
leerlingen in het onderwijs zullen zijn. Dat geldt ook voor executieve functies. Executieve 
functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse 
praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Zonder goede executieve functies kan een 
leerling zijn intelligentie niet optimaal inzetten. Voorbeelden van executieve functies zijn 
planning en organisatie, werkgeheugen, timemanagement en emotieregulatie. 

 
Om zowel de leesvaardigheid als de executieve functies te versterken roosteren we na de 
kerstvakantie bij de eerste en tweede klassen een extra ontwikkelles in.  
 
Stil lezen is een effectief middel om de leesvaardigheid te versterken. Om die reden wordt aan 
het begin van iedere les Nederlands op NXT 20 minuten stil gelezen. Omdat echter door het 
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uitvallen van Anne Twijnstra de eerste en tweede klassen momenteel slechts één i.p.v.de 
reguliere twee lessen Nederlands per week hebben, is daar eigenlijk niet genoeg tijd meer 
voor. Het stil lezen verplaatsen we nu naar deze ontwikkelles. 
 
In deze lessen zullen leerlingen stil lezen en aan verwerkingsopdrachten werken van datgene 
wat ze gelezen hebben. Leerlingen moeten dus zorgen, dat ze voor deze les steeds een 
leesboek bij zich hebben. Dat mag een boek zijn, dat ze van thuis meenemen of een geleend 
boek uit de schoolbibliotheek. Daarnaast krijgen leerlingen in deze lessen een wisselend 
aanbod om hun executieve functies te trainen. De lessen worden ontwikkeld door het team en 
gegeven door Yonna Huisman. Yonna is onze onderwijsassistent/docent in opleiding. 

 

 

Alles wat theater is 

 

Op 23 januari wordt op school de theatervoorstelling ''Alles Wat Theater Is'' is gespeeld voor 
de leerlingen uit 4 mavo. 4A bekijkt de voorstelling het 3e lesuur, 4B bekijkt de voorstelling het 
4e lesuur.  
 
Aan de voorstelling zal een praktische 
verwerkingsopdracht voor ckv gekoppeld 
worden. De voorstelling gaat over wat theater is, 
over diversiteit en inclusiviteit. Twee acteurs in de 
klas razen door alle facetten van het theater. 
Speciaal voor in de klas brengen zij zowel een 
vertelling als een demonstratie. De twee acteurs 
hebben een eigen korte versie van het epische 
Romeo & Julia van Shakespeare voorbereid. 
Maar voor ze daar aan toekomen ontstaat er een 
discussie. Want wie speelt Romeo, en wie speelt 
Julia? 
 
Op basis van een meertalig welkomstwoord glijden de spelers in een gesprek over theater, 
diversiteit, inclusiviteit en over wie we eigenlijk zijn. De acteurs zetten de leerlingen op het 
verkeerde been en betrekken hen bij hun dromen en onzekerheden. Is het een lezing, een 
betoog, een voorstelling of een identiteitscrisis? 
 
Een voorstelling over het maken van theater en over het spelen van een rol. Wie ben je in het 
echt en hoe bepaalt dat welke rollen je speelt als acteur? Kunnen we altijd alles zijn wat we 
willen of zitten er grenzen aan de verbeelding van een publiek? Alles Wat Theater Is brengt 
activisme het klaslokaal in. Wie ben je, wie ben je echt en hoe denk je over de ander? 
 
 
Frans voor havoleerlingen 
 

NXT Doorn heeft voor dit schooljaar de keuze gemaakt geen Frans aan te bieden. Na de 
kerstvakantie bieden we de havo(kans)leerlingen in alle drie de leerjaren van de onderbouw 

https://www.oostpool.nl/voorstellingen/alles-wat-theater-is-jong/
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de mogelijkheid aan om weer Frans te gaan volgen. Isabel Prins is daarvoor nieuwe docent. 
Omdat het eerste en tweede leerjaar heterogeen is ingedeeld, worden in beide leerjaren voor 
de lessen Frans homogene lesgroepen ingeroosterd.  
 
Voor de eerste klassen bieden we Frans na de kerst aan als een verplicht vak. Alle 
havoleerlingen in het eerste leerjaar maken op die manier kennis met het vak. Voor 
havoleerlingen in het tweede en derde leerjaar bieden we Frans aan als keuzevak. In alle drie 
de leerjaren wordt Frans één keer per week ingeroosterd. 
 
Die keuze is echter niet vrijblijvend. Wanneer een leerling de keuze maakt om Frans te gaan 
volgen, is dat tot aan het eind van het schooljaar. Aan leerlingen, die nu in het eerste of tweede 

leerjaar zitten, zullen we ook in de volgende schooljaren het 
vak Frans als keuzevak aanbieden. 
 
Voor het vervolg in de bovenbouw havo is Frans niet 
noodzakelijk. In geen van de profielen is Frans een verplicht 
vak. 
 
Bij deze het verzoek aan ouders uiterlijk dinsdag 10 januari 
via mail aan de teamleider (gkeulenaar@nxt.eu)  te laten 
weten, dat uw kind Frans gaat volgen. Wanneer uw kind 
geen Frans gaat volgen, hoeft u dat niet te laten weten. 
 
Via Van Dijk zijn digitale licenties van de methode Grandes 

Lignes voor de havoleerlingen in de boekenlijst bij Van Dijk opgenomen. Wanneer uw kind 
weer Frans gaat volgen, moet u in het account bij Van Dijk even deze licentie aanvinken. 
 
 
Interne wissels 
 
Klas D2d heeft sinds vorige week wiskunde van Edwin van de Beek i.p.v. Marina Kroeze i.v.m. 
haar studie. Studieverlof is ook de reden, dat D3bi1 voortaan biologie heeft van Jordan 
Dannenberg i.p.v. Job Haaksma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gkeulenaar@nxt.eu
https://www.vandijk.nl/
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Duits 
 
Karin de Groot, docent Duits, heeft helaas aangegeven na 
de kerstvakantie elders verder te gaan. Gelukkig hebben we 
Ed Kool, docent Duits op NXT Maarsbergen, bereid 
gevonden om Duits te gaan geven aan Havo-3 en Mavo-3. 
Ed heeft helaas geen ruimte om aan Mavo-3 wekelijks twee 
lessen te geven. Deze groep moet het daarom met één 
wekelijkse les doen. 
 
Voor de eerste en tweede klassen van Karin zijn we op dit 
moment in gesprek met een mogelijke opvolgster. Zij komt 
in de eerste week na de kerstvakantie eerst nader 
kennismaken en gaat hopelijk in de week daarna starten. 
Wordt vervolgd. 
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‘Kleine’ maatregelen eindexamens 2023 

 

Op 21 november heeft de minister via examenblad bekendgemaakt dat er in 2023 ‘kleine 
maatregelen’ bij de eindexamens 2023 zijn.  
De aanpassingen die nu gecommuniceerd zijn, hebben betrekking op de tijd voor de 
herkansingen, het zogenoemde tweede tijdvak. Dit wordt verlengd van vier naar tien dagen. 
Dit zorgt ervoor dat leerlingen die in het eerste tijdvak een examen missen door bijvoorbeeld 
quarantaine, deze examens over een langere periode in kunnen halen. Als een leerling 
gemiste examens moet inhalen, dan is dit makkelijker in een schema van tien dagen dan een 
schema van vier dagen (dan zijn er veel examens op dezelfde dag of dezelfde tijd)  
 
In het onderstaande overzicht staat het overzicht van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie met daarin 
de wijzigingen:  
 

oude situatie nieuwe situatie 

Het eerste tijdvak voor de schriftelijke 
centrale examens is van 11 mei tot en met 30 
mei. De uitslag dag van tijdvak 1 is op 14 juni. 

Geen wijzigingen. 

Het tweede tijdvak is van 19 t/m 22 juni. De 
uitslag dag van tijdvak 2 is op 30 juli. 

Het tweede tijdvak is van 19 t/m 30 juni. De 
uitslag dag van tijdvak 2 is op 6 juli 

  
De verlenging van het tweede tijdvak houdt 
niet in dat leerlingen, net als in voorgaande 
jaren, hun examen mogen spreiden over 
meerdere tijdvakken. In principe worden alle 
examens in het eerste tijdvak afgenomen. 
 
De diploma-uitreiking stond voor NXT Doorn 
aanvankelijk op dinsdagavond 4 juli gepland. 
Vanwege bovenstaande maatregelen 
verplaatsen we die naar donderdagavond 6 
juli (aanvang 20.00 uur). 
 
 
Ardennenkamp tweede leerjaar 
 
Sinds jaar en dag gaat NXT Doorn met haar tweedejaarsleerlingen survivallen in de Belgische 
Ardennen. Na enkele jaren dat dit leuke, uitdagende, maar vooral gezellige kamp wegens 
Covid geen doorgang heeft kunnen vinden, mogen we dit jaar weer op stap! Via deze 
nieuwsbrief geven wij u graag vast de eerste informatie over het Ardennenkamp, dat plaats zal 
vinden van woensdagochtend 14 t/m vrijdagavond 16 juni 2023.  
 
Ouderbijdrage  
Om het Ardennenkamp mogelijk te maken is in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van 
€200,- opgenomen. Hoe de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar is opgebouwd werd in de 
eerste nieuwsbrief van dit schooljaar en in de schoolgids gecommuniceerd. In het bedrag van 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20221121/kleine-maatregelen-centrale/2023
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€200,-  is het busvervoer, eten en drinken, verblijf, de reisverzekering en een deel van het toffe 
activiteitenprogramma inbegrepen. Mogelijk dat u het bedrag eerder dit schooljaar via Van Dijk 
al hebt voldaan. Zo niet, dan verzoeken we u dat uiterlijk eind mei via Van Dijk te doen. 
 
Grensverleggend of recreatief/educatief? 
Het programma zal worden opgesplitst in twee varianten, 
namelijk: het grensverleggende & het recreatieve/educatieve 
programma. Hierdoor willen we bewerkstelligen dat het kamp voor 
alle leerlingen toegankelijk is en dat het kamp aansluit op het 
plezier van de leerling. In aanloop naar het kamp zal worden 
geïnventariseerd, wie daarbij welke keuze maakt.  
 

Inzamelingsactie leerlingen 
Naast de toffe kernactiviteiten (zie kader hiernaast) willen wij aan 
beide programma’s een extra activiteit toevoegen. Deze staan 
hiernaast met een * aangegeven. Bovendien willen we één 
avondmaaltijd vervangen door een uitgebreide barbecue. Om dit 
te kunnen realiseren is er extra geld nodig, waarvoor wij de 
leerlingen in beweging gaan zetten. Samen met hen zal er een 
inzamelingsactie worden georganiseerd, zodat het programma 
nog leuker en gezelliger kan worden aangekleed. 
 

Verblijf 
Ons kamp zullen we opslaan op ‘Camping Le Confluent’ in de omgeving van Comblain-au-
Pont, ca 30 kilometer ten zuiden van Luik/ca 65 kilometer ten zuiden van Maastricht. 
De leerlingen zullen slapen in 5-persoonstenten, waarvoor in aanloop van het kamp een 
indeling wordt gemaakt.  
 

Geen aansprakelijkheid NXT Doorn/ongewenste materialen 
Het is niet toegestaan om tijdens het kamp geluidsdragers 
(boxen) mee te nemen. Wij hebben liever geen mobiele telefoons. 
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of 
beschadiging van waardevolle spullen. Tijdens het kamp mag er 
niet worden gerookt en/of drugs worden gebruikt. Ook het nuttigen 
van energiedrinks is verboden.  
Wanneer uw kind zich niet aan deze afspraken houdt, wordt er contact met u opgenomen en 
zult u uw kind op moeten komen halen. 

   

Dieetwensen/allergieën/gebruik medicatie/evt. vertrouwelijke informatie 
In de aanloop naar het kamp zal de mentor van uw kind contact met u opnemen voor het 
doorgeven van dieetwensen, allergieën, gebruik van medicatie en evt. vertrouwelijke 
informatie. 
Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind. 
Met vriendelijke groet,  
 

Mogelijke activiteiten 

Ardennenkamp ‘23 

Grensverleggend 

programma: 

- Klettersteig 

- Mountainbiken  

- Kajakken 

- Klimmen/abseilen* 

Recreatief/Educatief 

programma: 

- Samenwerkingsspelen 

- Survivall skills  

- GPS-tocht 

- Bezoek grotten 

Remouchamps* 

Activiteiten met een * zullen de 

leerlingen zelf gaan verdienen 

middels een inzamelingsactie.   
 

 

 

Verblijflocatie 

‘Camping Le Confluent’ 

Reu de Pont 15 

4170, Comblain-auPont, 

België  

 

 

 

 

https://www.vandijk.nl/
https://leconfluent.be/
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Melvin Kouwenhoven 
Docent Lichamelijke opvoeding / organisator Ardennenkamp ‘2 
 
 
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 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 

    09.30-10.30 Gezamenlijk kerstontbijt 

    10.30-11.30 Kerstactiviteiten 

        

ma 26-dec-22   Kerstvakantie 

di 27-dec-22   Kerstvakantie 

wo 28-dec-22   Kerstvakantie 

do 29-dec-22   Kerstvakantie 

vr 30-dec-22   Kerstvakantie 

        

ma 2-jan-23   Kerstvakantie 

di 3-jan-23   Kerstvakantie 

wo 4-jan-23   Kerstvakantie 

do 5-jan-23   Kerstvakantie 

vr 6-jan-23   Kerstvakantie 

        

ma 9-jan-23   Leerlingen lesvrij 

di 10-jan-23   inlever en toetsvrij D4 

wo 11-jan-23   inlever en toetsvrij D3 

do 12-jan-23   inlever en toetsvrij D4 

vr 13-jan-23   inlever en toetsvrij D4 

        

ma 16-jan-23   Toetsweek 2 D4 

di 17-jan-23   Toetsweek 2 D4 

wo 18-jan-23   Toetsweek 2 D4 

    16.00-18.00 Open dag NXT Maarsbergen 

do 19-jan-23   Toetsweek 2 D4 

vr 20-jan-23   Toetsweek 2 D4 

        

https://www.nxt.eu/
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ma 23-jan-23   Start D4 periode 3 

      Voorstelling D4 

wo 25-jan-23 08.30-12.30 Sprintrooster 

    15.00-17.00 Open Middag NXT Doorn 

    19.00-21.00 Open Avond NXT Doorn 

za 28-jan-23 10.00-14.00 Open Dag OLZ 

wo 1-feb-23 12.00 deadline invoeren cijfers D4 periode 2 

    12.00 Inschrijving herkansingen D4 periode 2 open 

    13.30-15.30 Open Lesmiddag NXT Doorn  

    16.00-18.00 Open dag NXT Maarsbergen 

vr 3-feb-22 12.00 Deadline inleveren PWS D4 

    14.00 Sport+ activiteit: Lacrosse 

        

wo 8-feb-23 12.00 deadline inschrijving herkansingen  D4 periode 2 

    13.30-15.30 Open Lesmiddag 

        

wo 15-feb-23 13.30-15.30 Open Lesmiddag NXT Doorn 

vr 17-feb-23   Herkansingen periode 2 D4 - hele dag, leerlingen D4 lesvrij 

        

wo 22-feb-23 13.30-15.30 Open Lesmiddag NXT Doorn 

        

ma 27-feb-23   Voorjaarsvakantie 

We sluiten het kalenderjaar op school op een gezellige manier met elkaar af. Gisteravond met 
een gemaskerd kerstgala op school en morgen met een gezamenlijk kerstontbijt en gezellige 
activiteiten. Het team van NXT Doorn wenst iedereen vast een heerlijk, ontspannen vakantie 
en veel moois voor 2023! See you NXT year! 
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