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Betreft: nieuwsbrief oktober 2021  

Utrecht, 16 oktober 2021 

 

Beste leerling en ouders, verzorgers, 

Toen was het ineens herfstvakantie! We hopen dat jullie allemaal een beetje gaan genieten van 

weer even een ander dagelijks ritme, van even heel minder ‘moeten’. Rust lekker uit of maak 

juist spectaculaire dingen mee. We hebben zin om jullie verhalen na herfstvakantie weer te 

horen. Met behulp van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van een aantal 

praktische punten. De volgende onderwerpen komen voorbij: 

• Corona 

• Continuïteit van lessen 

• Examenzaken 

• Wiskunde inloop/bijles 

• Tijdlijnen per leerjaar 

• Diataal 

• Mr. Chadd - online (huiswerk)hulp op X11  

• Nationaal Programma Onderwijs en schoolscan  

• Terugblik introfestival 

• Ruildagen 

 

Corona  

De laatste weken is er sprake van meerdere positief geteste leerlingen op X11. Dat is ontzettend 

vervelend, zowel voor de leerlingen zelf als voor hun klasgenoten. Het geeft een onrustig gevoel. 

We proberen leerlingen daar zo goed mogelijk mee te helpen door er in de klas gesprekken over 

te voeren en om zelftests ruim beschikbaar te stellen. Ook proberen we steeds helder en 

transparant te communiceren in het geval van een positieve test. Ouders weten ons over het 

algemeen ook goed te vinden wanneer er vragen of zorgen zijn. Op de volgende pagina hebben 

we de afspraken rondom Corona nog eens op rij gezet. Het zijn afspraken van de rijksoverheid, 

waar we op school zo goed mogelijk mee om proberen te gaan. Mocht je hierover contact willen, 

kan je contact opnemen met Moniek of Jeppe 
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• Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt voor iedereen: volledig beschermd 

(gevaccineerd + wachttijd of onlangs corona gehad) of niet beschermd. Het geldt zowel 

voor leerlingen als medewerkers. Een zelftest volstaat in deze situatie niet, testen kan bij 

de GGD of bij een sneltestpunt.  

• Wanneer een leerling klachten heeft en op school is, dan neemt de mentor of een 

collega samen met de leerling contact op met thuis. Daarna gaat de leerling naar huis. 

Zodra er een negatieve testuitslag is of wanneer de klachten weg zijn, mag de leerling 

direct weer naar school. Meer informatie over klachten en testen vind je op deze 

website.    

• Was je handen en geef nog geen handen.  

• Geef elkaar de ruimte. De anderhalvemetermaatregel is opgeheven, maar het is volgens 

de rijksoverheid nog steeds wel een veilige afstand in deze tijd. Het betekent niet dat je 

momenteel altijd anderhalve meter afstand kan houden op school, we vinden het wel 

belangrijk dat we elkaar die ruimte gunnen. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. Op de Vondellaan en op Nieuw Welgelegen is dat 

voldoende geregeld door klimaatinstallaties. Op de Noordse Parklaan blijft het belangrijk 

dat er regelmatig ramen opgezet worden. Er is ook de komende periode iemand 

aanwezig die de CO2 waardes en temperatuur in de lokalen in de gaten houdt. Indien de 

waardes niet oké zijn, komt hij langs om de ramen open of dicht te zetten.  

• Leerlingen en medewerkers die niet volledig beschermd zijn, wordt geadviseerd om twee 

keer per week een zelftest te doen. Er zijn voldoende zelftests beschikbaar in de school. 

Mocht je extra zelftests nodig hebben, kan je deze vragen bij de docentenkamer op 

Nieuw Welgelegen, bij de conciërges op de Noordse Parklaan of bij de administratie op 

de Vondellaan. Je kan ook je mentor om hulp vragen. 

• Mocht je in de herfstvakantie op reis gaan, hou dan goed in de gaten of dit iets betekent 

voor jou als je weer terugkomt. Dat is per land of regio verschillend. Hierbij een linkje dat 

hulp kan bieden.   

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter   

jeppedenuijl@x11.nu    moniekrieter@x11.nu   

0618334748    0622604656  
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Continuïteit van de lessen  

Sinds de start van het schooljaar hebben klassen vaker dan we willen roosterwijzigingen. Daar 

zijn we niet blij mee. Dit heeft te maken met de grote spanning die op het rooster staat vanwege 

de huisvestigingssituatie. Daarnaast speelt tijdelijke uitval in verband met Coronamaatregelen 

een rol. Uiteraard proberen we waar mogelijk lesuitval en tussenuren te voorkomen of een les 

een collega te laten opvangen. Mocht je je hier zorgen over maken, neem dan contact op met 

Moniek of Jeppe. 

 

Examenzaken   

We hebben alle belangrijke informatie over examenzaken verzameld op deze Padlet. Hier lees je 

bijvoorbeeld hoe een schoolexamen ingehaald kan worden, informatie over de keuzevakken 

bovenbouw, schoolexamenreglement, het examenrooster en de onderwijstijdlijnen.  

 

Wiskunde inloop/ bijles  

Na de herfstvakantie start wiskunde-inloop weer op de Vondellaan en Noordse Parklaan. Hier 

kunnen leerlingen terecht met vragen over hun wiskunde opdrachten. De leerlingen kunnen 

terecht op:  

Locatie  Dag  Tijdstip  Lokaal  Begeleiding  

Vondellaan  woensdag  15:20 tot 16:30 

uur  

XP002 

(pleinlokaal)  

student van Lyceo   

(huiswerkbegeleidingsinstituut)  

NPL  woensdag  15:20 tot 16:30 

uur  

Gebouw 3,   

1e verdieping  

Ronald  

NPL  donderdag  15:20 tot 16:30 

uur  

Gebouw 3,   

1e verdieping  

  

Petra  

Je hoeft je niet vooraf op te geven voor het wiskunde inloopmoment. Mocht je na 15:30 uur 

willen aansluiten, stuur dan wel even een mailtje, dan wachten we op je (ronaldreinds@x11.nu 

of petravandesande@x11.nu). Voor de examenleerlingen die op Nieuw Welgelegen les hebben 

zijn we ook hard bezig om extra ondersteuning te organiseren voor wiskunde. Hierover krijgen 

leerlingen na 1 november informatie van hun wiskundedocent.  
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Diataal   

Dit jaar krijgen leerlingen uit leerjaar 1-3, een Diataal- toets voor de vakken Nederlands, Engels 

en wiskunde. Diataal is een onafhankelijke toetsmodule die ons meer inzicht geeft in de groei 

van de leerlingen voor deze vakken. Voorheen deden we ook dergelijke metingen, maar met 

behulp van toetsen van CITO, namelijk de CITO-VAS toetsen. We stappen over naar Diataal 

omdat dit systeem de focus legt op groei en we krijgen meer soorten data die ons onderwijs 

kunnen versterken. Daarnaast is het adaptief. Dat houdt in dat een leerling tijdens het maken 

van de toets geen standaard vragenset krijgt, maar dat de vragen aangepast worden aan de 

kunde van de leerling. Daardoor kunnen de leerlingen beter laten zien wat zij kunnen. De eerste 

toetsen vinden plaatsen aan het einde van deze periode. Voor de Diataal-toetsen hoeft de 

leerling zich niet voor te bereiden. Het is een onafhankelijk meetinstrument dat als name 

bedoeld is om docenten, mentoren, leerlingen en ouders inzicht te geven in de voortgang. 

Vervolgens kunnen hier diverse acties op ondernomen worden tijdens de lessen. Denk 

bijvoorbeeld aan verlengde instructie, focus op taal tijdens niet-taalvakken en differentiatie. Klik 

hier voor meer informatie en filmpjes.  

 

Mr. Chadd - online (huiswerk)hulp op X11  

Ook dit jaar bieden we onze leerlingen weer Mr. Chadd aan. Ouders kunnen dit filmpje bekijken 

om te zien wat deze dienst precies inhoudt. In het kort werkt de app als volgt: Loop je als leerling 

vast bij een bepaald vak en is de vakdocent even niet beschikbaar? Open de app, kies het vak 

waar je mee bezig bent en stel je vraag. Je kunt zelfs direct een foto van je werkboek en je 

uitwerkingen meesturen. Ook is het mogelijk om de vraag in te spreken. Een gespecialiseerde 

huiswerkcoach helpt je direct verder met uitleg en antwoord. Op die manier blijf je dus niet 

zitten als je een vraag hebt en niet verder kunt met leren. Ook tijdens de lessen kan de docent 

ervoor kiezen om de leerlingen de app te laten gebruiken, op deze manier kan de leerling nog 

sneller geholpen worden als er een vraag is en de docent is even bezig met een andere leerling te 

helpen. Voor meer informatie en hoe het precies werkt, kan je via deze link de uitleg voor 

leerlingen zien. De uitleg voor ouders zie je via deze link. We willen ouders adviseren om thuis 

ook eens mee te kijken met je kind om te zien hoe deze dienst werkt. Door gebruik te maken van 

Mr. Chadd is het inschakelen van huiswerkbegeleiding wellicht niet meer nodig. Mocht je nog 

aanvullende vragen hebben, dan kan je contact opnemen met Ruuth (rverhoeff@x11.nu).   
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Nationaal Programma Onderwijs   

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in maart vorig schooljaar gelanceerd vanuit het 

ministerie van Onderwijs om scholen in staat te stellen om de impact van de lockdown en alle 

maatregelen op te vangen. Onderdeel van het NPO is het maken van een schoolscan. Vanaf 

maart 2021 tot en met de zomervakantie hebben we daarom samen met leerlingen, ouders en 

het team gesproken over wat nodig is om goed om te gaan met de impact van Corona op het 

leven, welbevinden en het leren van de leerlingen.  

Uit de schoolscan sprak vertrouwen in het weer meer opgang komen van de (schoolse) 

ontwikkeling van leerlingen. Zij maken zich wel zorgen over vakken die ze altijd al lastig gevonden 

hebben. Daardoor zijn de verschillende ondersteuningsbehoeftes tussen leerlingen beter 

zichtbaar geworden. Docenten herkennen het vertrouwen in herstel en de plekken waarop 

verschillen extra zichtbaar zijn geworden. Het regelmatig blijven oefenen met lezen en 

automatiseren heeft geleden onder de Coronamaatregelen. Ook geven leerlingen aan dat het fijn 

is om duidelijkheid te hebben over hun leerproces en hun leerroute. Leerlingen willen graag 

leren leren, maar weten niet goed genoeg hoe. Ze willen daarin gecoacht worden.  

Wat leerlingen vooral aangeven is dat het onderlinge contact en de verbinding met hun vrienden 

de belangrijkste voorwaarde is om ook weer motivatie voor leren te krijgen. Vandaar ook hun 

vraag om schoolfeesten en een schoolkamp. Wij willen dit uiteraard heel graag met elkaar 

organiseren, maar we hebben daartoe binnen de huidige Coronamaatregelen momenteel nog 

geen mogelijkheid. Wel kijken we hoe we op andere manieren de onderlinge verbinding kunnen 

verstevigen. Zo hebben we het leerlingenfestival kunnen organiseren bij de start van het 

schooljaar. De komende periode zetten we ons in voor activiteiten die het onlinge contact en 

verbindingen verstevigen. Daarnaast werken vakgroepen aan ondersteuning van leerlingen bij 

specifieke vakken. Ook organiseren we de komende periode een moment waarop mentoren, 

vakdocenten, leerlingen en ouders elkaar (weer) fysiek kunnen ontmoeten. 

  

Introfestival  

Leerlingen (en collega’s) hebben een hele periode niet (of in een minder grote groep) 

samengeleefd. Eén van de speerpunten waarop we willen inzetten de komende periode is het 

weer samen leren leven en het verstevigen van de verbinding tussen leerlingen. We hebben 

daarom besloten om tijdens de introductieperiode daar flink in te investeren. Er is een 

festivalprogramma samengesteld met zowel creatieve als andere uitdagende workshops. 

Daarnaast was er sport en spel en veel vrije tijd om te chillen en te 'klooien' met klasgenoten en 

andere schoolgenoten. We hebben leerlingen uit verschillende leerjaren laten samenwerken aan 

‘teambuilding’ opdrachten. Juist om elkaar te leren kennen en te ervaren dat ze samen 

onderdeel zijn van X11.  
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We hebben afgelopen week met een groepje leerlingen nagepraat over wat zij vonden van het 

introfestival. Zij gaven daarbij aan dat ze het leuk vinden dat ze op het introfestival leerlingen uit 

andere leerjaren hebben leren kennen en in sommige gevallen zijn hier ook nieuwe 

vriendschappen uit ontstaan. We vinden dat enorm waardevol! Doordat we in drie gebouwen 

verspreid over de stad zijn, komen leerlingen elkaar niet meer automatisch tegen. Daarom willen 

we de komende tijd vaker organiseren dat leerlingen uit allerlei leerjaren elkaar ontmoeten, 

zodat ze voelen dat ze samen X11 maken. Ook kunnen leerlingen daardoor van en met elkaar 

leren leven en leren.   
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Ruildagen 

Regelmatig nemen leerlingen of ouders contact op met een verzoek voor een dag verlof. Voor 

het verlenen van verlof ben je als school gebonden aan de leerplichtwet. Dat betekent dat we 

soms verlofverzoeken moeten afwijzen, terwijl we best begrijpen dat dat voor de leerling en het 

gezin jammer is. Soms maakt de situatie waar vanuit verlof wordt aangevraagd dat je het de 

leerling of gezin extra gunt; soms is het gewoon een heel mooi idee. Ook dan zien we ons soms 

genoodzaakt om na toetsing aan de leerplichtwet en na overleg met de leerplichtambtenaar een 

verlof af te wijzen. We hebben hier op X11 de laatste jaren enigszins een oplossing voor. 

Regelmatig komen er situaties voorbij waarbij leerlingen zich inzetten voor de school buiten 

reguliere lestijden. Open dagen zijn daar een goed voorbeeld van, die vallen op een zaterdag. Als 

je op een open dag helpt, dan ben je veel aan het leren over je eigen leren en je school, juist 

doordat je er anderen over vertelt. Zodoende is een open dag een extra onderwijsmoment. Dat 

extra onderwijsmoment kan je op X11 ruilen tegen een reguliere lesdag. Meer informatie 

hierover vind je via deze link in een artikel op de website. Dat geeft leerlingen en gezinnen de 

ruimte om vervolgens iets te plannen onder schooltijd waarvoor je geen verlof zou krijgen. Iets 

wat je met je ruildag nu wel kan doen. De volgende open dag staat gepland op 20 november. 

Mentoren en vakdocenten vragen na de herfstvakantie aan leerlingen wie graag willen 

meewerken. 

 

We wensen jullie een hele fijne vakantie! Geniet ervan en tot volgende week! 

Team X11 
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