
BEZOEKADRES 

Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 

Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 

info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

 

 

 

 

 

Utrecht, 17 december 2021 

 

 

 

Beste leerling en ouders, verzorgers, 

 

Kort voor de kerst willen we je door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van een 

aantal zaken en projecten die spelen in de school. Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen of wil je gewoon even contact, neem dan contact op met de mentor van je zoon of 

dochter of met de schoolleiding. De thema’s en projecten waar we in deze nieuwsbrief aandacht 

voor hebben, zijn: 

 

• Handige datums 

• Effecten van Corona(maatregelen) 

• Huidige Coronamaatregelen  

• Kerstschaatsen 2021  

• Online studiedag van de NUOVO Scholen 

• Examenzaken  

• Driehoeksgesprekken en Leerlingbespreking.nl  

• Diatoets 

• Medezeggenschapsraad - verkiezingen 

• Leesbevordering op X11  

• Activiteiten/projecten  

o Wiskundeproject ‘De ideale werkruimte’  

o I&P periode 2  

 

 

Handige datums december en januari 

23/12   schaatsen op de Vechtsebanen 

24/12   kerstactiviteit in mentorklassen, ’s middags vrij  

25/12 - 9/1  kerstvakantie 

10/1  NUOVO online studiedag, lesvrij 

24/1 – 4/2 Driehoeksgesprekken 

18/1  JINC sollicitatietraining vmbo 4 

22/1   Open dag 

26/1  Open lesmiddag 

De actuele kalender is te vinden op de website van X11. Deze link verwijst daarnaar. 

 

 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.x11.nu/agenda
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Effect van Corona(maatregelen) 

We merken dat het voor leerlingen pittig is om om te gaan met de steeds wisselende situatie en 

maatregelen. Het heeft effect op hun motivatie en welbevinden. Dit geldt natuurlijk niet voor 

iedereen, maar we zien wel dat de motivatie anders is dan andere jaren. We kunnen de situatie 

rondom de pandemie niet veranderen. Wel proberen we leerlingen zo goed mogelijk te 

ondersteunen.  

 

De overheid heeft een programma (het Nationaal Programma Onderwijs) in het leven geroepen. 

Dat programma is een opdracht met daarbij behorend geld voor scholen, waarmee de gevolgen 

van de Coronacrisis aangepakt worden. Midden in een crisis de gevolgen van diezelfde crisis 

oplossen, is een lastige opdracht. Meer geld maakt helaas ook niet dat we ineens meer ruimte 

hebben. We kampen met een lerarentekort en kunnen niet zomaar extra docenten aantrekken, 

omdat die er simpelweg niet zijn.  

 

Uiteraard ondernemen we wel actie. We investeren in de kennis, kunde en ondersteuning van 

ons huidige docententeam, om ons zodoende zo goed mogelijk in staat te stellen om om te gaan 

met de huidige omstandigheden. Zo zorgen we voor trainingen over groepsdynamiek, motivatie, 

welbevinden, zelfregulatie en aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs. Door onze pedagogiek en 

didactiek aan te scherpen, willen we zowel de huidige als de toekomstige leerlingen beter 

bedienen in de behoeftes die zij hebben. Behoeftes die anders of nadrukkelijker aanwezig zijn 

dan ooit en die ook nog zullen veranderen de komende tijd.  

 

Daarnaast is er extra budget voor verbindende klassenactiviteiten en zijn er extra ondersteuners 

bij de lessen wiskunde en Nask. Voor alle leerlingen zijn er inloopuren voor Nask, Mask en 

wiskunde en er zijn extra examentrainingen beschikbaar voor alle examenleerlingen (daar volgt 

nog meer informatie over). Mocht je vragen hebben over de invulling van het programma, neem 

vooral contact op met de schoolleiding.   

Marion 

 

 

Coronamaatregelen in scholen 

De afgelopen weken zijn de Coronamaatregelen regelmatig aangepast. Hierom zetten we nog 

een keer rij wat de nu geldende maatregelen zijn: 

• 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. Inmiddels volstaat een zelftest bij milde klachten. Is de 

uitslag van de zelftest negatief, dan mag je naar school toe. Meer informatie over 

wanneer een zelftest volstaat, vind je via deze link. 

• Was je handen en geef geen handen. 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
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• Houd anderhalve meter afstand.  

• 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 iemand aanwezig die de CO2 waardes en 

temperatuur in de lokalen in de gaten houdt. Indien de waardes niet op orde zijn, komt 

hij langs om de ramen open of dicht te zetten. Soms leidt het ertoe dat een les 

afgebroken dient te worden. Die situatie is onwenselijk. De schoolleiding is voortdurende 

in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren. Hiervoor zijn ingrijpen in het 

gebouw noodzakelijk.  

• Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas 

mag het mondkapje af. 

• Alle leerlingen en medewerkers wordt geadviseerd om twee keer per week een zelftest 

te doen. Er zijn voldoende zelftests beschikbaar in de school. Deze worden voor de 

kerstvakantie opnieuw uitgedeeld aan leerlingen. 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. 

• Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan en op 

uitnodiging. 

• Mocht je in de kerstvakantie 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 

 

 

Kerstschaatsen 2021  

Vorig jaar kon de traditie van het kerstschaatsen helaas niet plaatsvinden. Dit jaar lijkt het 

gelukkig wel door te kunnen gaan! Op donderdag 23/12 gaan we in groepen met de hele school 

schaatsen bij de Vechtsebanen in Utrecht van 08:30-15:00 uur. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

vind je een brief waarin je kunt zien wanneer jouw klas op de schaatsbaan verwacht wordt. Je 

gaat er in principe op eigen gelegenheid heen, mocht dit niet goed lukken, neem dan even 

contact op met je mentor. Voor leerlingen in leerjaar 1 wordt de mogelijkheid voor begeleid 

fietsen sowieso geboden. 

 

Het is dit jaar extra belangrijk dat je je eigen schaatsen meeneemt als je die hebt. Jouw klas is 

namelijk binnen een bepaald tijdsslot aan de beurt om te gaan schaatsen. Binnen dat tijdslot, 

moet je je schaatsen aandoen en vindt ook het schaatsen zelf plaats. Als je geen schaatsen 

meeneemt, dan moet je ze ook binnen dat tijdslot gaan ophalen bij de schaatsverhuur op de 

Vechtsebanen. Dit is jammer, want het gaat van je schaatstijd af en je hoeft niet te wachten bij 

de schaatsverhuur.  

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
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Alvast goed om te weten: deze dag zijn er geen normale lessen. Je komt die dag dus alleen naar 

de schaatsbaan en verder ben je vrij.  

Rieny 

 

 

NUOVO online studiedag 

X11 is één van de NUOVO Scholen. Op de maandag na de kerstvakantie komen medewerkers van 

alle NUOVO Scholen ieder jaar bij elkaar om gezamenlijk het jaar te starten en om met en van 

elkaar te leren. Door de huidige Coronamaatregelen vindt de bijeenkomst dit jaar online plaats. 

Voor de leerlingen van de X11 betekent het wel dat zij op 10 januari nog een extra dag lesvrij zijn. 

 

 

Examenzaken 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief komen berichten binnen uit de media over 

versoepelingen rondom examens. We hebben nog geen verdere duidelijkheid van de minister 

van onderwijs. Deze duidelijkheid is bepalend voor de verdere aanpak met betrekking tot zaken 

als planning, eventuele spreiding van examens, niveau-adviezen en daarmee samenhangend de 

keuzes voor het al dan niet volgen van bepaalde vakken. Zodra wij vanuit het ministerie de juiste 

informatie hebben, zullen we dit met alle eindexamenleerlingen en ouders/verzorgers delen. We 

verwachten hierover nog voor de kerstvakantie bericht te kunnen sturen. 

 

We bieden leerlingen die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om in de voorjaars- en 

meivakantie examentrainingen te volgen. Dit zijn trainingen buiten schooltijd, op een externe 

locatie. Deze trainingen staan los van de examentrainingen die de vakdocenten in de laatste 

weken voor het Centraal Examen geven. Over het opgeven voor deze extra trainingen volgt nog 

informatie.  

 

Alle informatie over de examens hebben we verzameld in de examenpadlet. Wat belangrijk is, is 

dat uiterlijk 1 april alle SE cijfers ingeleverd moeten zijn. Dus na 1 april kunnen er geen toetsen 

meer ingehaald of herkanst worden. Leerlingen kunnen zich aanmelden via de link op de Padlet. 

Uiteraard gaat dit in overleg met de vakdocent. Elke dinsdagmiddag is er op de Vondellaan 

gelegenheid om SE’s in te halen of te herkansen. In verband met de kerstviering van het 

personeel is de eerstvolgende gelegenheid pas weer na de kerstvakantie, op 11 januari 2022.  

 

We hopen snel op meer duidelijkheid over het verdere verloop van het examenjaar en 

informeren jullie daar dan over. 

Marloes 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://x11.padlet.org/algemeen/examenzaken
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Driehoeksgesprekken en Leerlingbespreking.nl  

Normaal gesproken organiseren we in november driehoeksgesprekken tussen ouders, leerlingen 

en vakdocenten/mentoren. We weten dat er veel behoefte is aan een verbindend moment voor 

ouders omdat je nu al zo lang niet meer in de school hebt kunnen zijn. We hebben afgelopen 

periode steeds plannen gemaakt voor het organiseren van een aantal vormen van oudercontact: 

fysiek/online en in groepsverband of individueel. De plannen die we hiervoor maakten, moesten 

ook telkens worden aangepast vanwege de veranderende maatregelen.  

 

In de oudernieuwsbrief van oktober heb je kunnen lezen dat we vanaf dit schooljaar gebruik 

zullen maken van een voor ons nieuw, onafhankelijk toetsinstrument om de voortgang 

inzichtelijk te maken bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: Diatoetsen. Daarnaast zijn er 

natuurlijk de reguliere resultaten in Magister én het leren dat plaatsvindt binnen de lessen óp 

school en (nu helaas wat minder vaak dan we zouden willen) daarbuiten, waar de vakdocent 

zicht op heeft. De verzameling van al deze data is het vertrekpunt van het gesprek over 

voortgang tussen vakdocenten, mentoren, leerlingen en ouders. Maar er zijn genoeg redenen om 

wel een voortgangsgesprek te organiseren. 

 

We zijn al langere tijd op zoek naar een manier om feedback over de voortgang inzichtelijk te 

maken voor al deze partijen, waarbij de leerling een actieve rol zal spelen. We hebben hier nu 

een passende tool voor gevonden in de vorm van www.leerlingbespreking.nl. We zullen deze 

tool inzetten in leerjaar 1, 2 en 3 van het vmbo en in 4 havo, alle niet- examenjaren dus. In deze 

tool geven vakdocenten en mentoren aan elke leerling feedback in de vorm van een stoplicht en 

een toelichting hierbij. Begin januari krijgen docenten training in het technische gebruik van de 

tool en zullen vakgroepen en mentoren intensief met elkaar in gesprek zijn over het gebruik van 

dit digitale hulpmiddel, onder begeleiding van een aantal externe partijen. Mentoren zullen 

vervolgens hun mentorleerlingen begeleiden bij het invullen van het leerlinggedeelte van 

Leerlingbespreking.nl. De leerling maakt in dit leerlinggedeelte een plan van aanpak en dit zal het 

uitgangspunt zijn bij het driehoeksgesprek dat plaats zal vinden in de laatste week van 

januari/de eerste week van februari.  

 

Thuis kunnen jullie je samen voorbereiden op het driehoeksgesprek door samen de presentatie 

te bekijken van je eigen leerjaar. In deze presentaties staat informatie over alles dat relevant is 

omtrent de voortgang van de leerlingen in het betreffende leerjaar, denk aan het kiezen van 

vakkenpakketten/keuzevakken, ondersteuning bij het leren en de overgang naar een volgend 

leerjaar. Deze presentaties ontvangen jullie in januari, voorafgaand aan de driehoeksgesprekken. 

Het eerstvolgende driehoeksgesprek hierna zal begin april plaatsvinden. 

Ilse 

 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
http://www.leerlingbespreking.nl/


BEZOEKADRES 

Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 

Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 

info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

 

 

 

 

 

 

Diatoets 

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat wij vanaf dit schooljaar de Diatoets gebruiken in 

plaats van de CITO-VAS- toetsen voor het meten van vaardigheden bij de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde. De Diatoets geeft ons namelijk meer inzicht in de groei van leerlingen en 

maakt het daarmee mogelijk om bij alle vakken acties te ondernemen, zoals verlengde 

instructies, focus op taal tijdens niet-taalvakken en differentiatie. 

 

In november (en een klein stukje van december) hebben alle leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 de 

nulmetingen gemaakt. De vakdocenten Nederlands, Engels en wiskunde zullen de resultaten nog 

voor de kerstvakantie met alle klassen bespreken. Zo weten alle leerlingen hoe zij de uitkomsten 

van hun nulmetingen moeten aflezen.  

 

Voor elke nulmeting geldt, dat er uitgegaan wordt van een bepaalde streefscore. Dit is de score 

die de leerling gemiddeld zou moeten halen in een bepaald leerjaar en op een bepaald niveau. 

Vervolgens bekijken we samen met de leerling of hij/zij die streefscore heeft behaald, daar nog 

onder scoort of juist daarboven. Vakdocenten kunnen besluiten om direct met kleine groepjes of 

individuele leerlingen het gesprek aan te gaan en mogelijke acties af te spreken. Dit stemmen zij 

ook gelijk af met de mentoren van die klassen. 

 

Na de kerstvakantie zullen ook de mentoren aandacht besteden aan de Diatoets. Op basis van de 

uitkomsten maken de leerlingen onder begeleiding van hun mentor een plan, waarin duidelijk 

wordt waar zij aan willen werken, hoe ze dat willen bereiken en wie/wat ze daarvoor nodig 

hebben. Deze plannen worden vervolgens gedeeld met alle vakdocenten, zodat zij allemaal op de 

hoogte zijn van de ondersteuningsbehoeften. Ook kunnen jullie dit bespreken in het 

driehoeksgesprek met de mentor. 

 

Kijk voor extra informatie over de Diatoets in de bijgevoegde ouderfolder. 

 

 

 

Medezeggenschapsraad – verkiezingen 

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van X11 en werkt op 

constructieve wijze samen met de schoolleiding. De MR bestaat uit vier docenten, twee 

leerlingen en twee ouders. De komende week worden verkiezingen gehouden voor de 

oudergeleding. Je ontvangt daarvoor een e-mail met de lijst van kandidaten en een link naar het 

stemformulier. De link zal één week actief blijven. 

Rogier 

 

 

 

  

http://www.x11.nu/
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Leesbevordering op X11 

Op X11 vinden we lezen belangrijk. We besteden hier wekelijks veel aandacht aan. Maar waarom 

is lezen belangrijk? 

 

Lezen: 

1. … ontwikkelt de taalvaardigheid 

2. … ontwikkelt het denken en het verbeelden 

3. … verschaft prikkels aan het hongerige brein 

4. … geeft kennis en inzichten 

5. … traint de concentratie 

6. … ontwikkelt het zelfinzicht 

7. … leert over de ander 

8. … leert over consequenties 

9. … leert over normen, regels en gebruiken 

10. … ondersteunt de identiteitsontwikkeling. 

 Bron: Jelle Jolles (neuropsycholoog), presentatie op de ReserchEd 2021, 19 juni, Nijkerk. Meer 

achtergrondinformatie vindt u hier.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de leesprestaties van Nederlandse leerlingen achteruitgaat. 25% van de 

vijftienjarigen heeft bijvoorbeeld moeite met de bijsluiter van de medicijnen. Dit willen we graag 

voorkomen. Kortom, lezen is een belangrijke vaardigheid voor het leven. Daarom staat lezen 

hoog op de X11- agenda. 

 

Hoe ziet deze leesbevordering eruit? Binnen de verschillende leerjaren staat lezen op 

verschillende manieren op het rooster bij Nederlands. We trainen bijvoorbeeld samen met te 

leerlingen om geconcentreerd te lezen in het leesuurtje. Leerlingen mogen hierbij zelf kiezen wat 

zij interessant vinden. Bijvoorbeeld: een stripboek, een informatief boek of een leesboek. Eén 

van de doelen is om het leesplezier te vergroten. De vrije keuze helpt hierbij. Daarnaast denken 

we, als docenten, mee over andere boeken die leerlingen misschien ook leuk vinden. We bieden 

ook (creatieve) verwerkingsopdrachten aan. Denk hierbij aan boekpromotie, samen gedichten 

lezen en schrijven, een nieuwe boekenkaft ontwerpen en het delen van leeservaringen. 

X11 heeft kratten met boeken en e-readers aangeschaft. De e-readers worden na de 

kerstvakantie in gebruik genomen. Zo kunnen we ook samen uit hetzelfde boek lezen en de 

boekencollectie makkelijk uitbreiden. We houden je graag op de hoogte van alle 

leesontwikkelingen op X11! 

Laura en Danielle 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.jellejolles.nl/
https://www.jellejolles.nl/lezen-2-0-tien-redenen-lezen-belangrijk/
https://nos.nl/artikel/2313086-leesvaardigheid-en-leesplezier-nederlandse-scholieren-afgenomen
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Wiskundeproject ‘Ideale werkruimte’ 

Een vraag die leerlingen regelmatig stellen aan wiskundedocenten is: 'Wat is het nut van 

wiskunde?'. Het antwoord wat we vaak geven is dat heel veel mensen dat heel regelmatig 

gebruiken in hun leven. Het leek ons goed om leerlingen eens aan mensen voor te stellen die 

heel veel met wiskunde doen. Dus brachten we klas X3F in gesprek met ontwerpers van Makkink 

& Bey, een Rotterdams ontwerp-  en architectenbureau. Hieruit ontstond een mooie 

samenwerking waarbij de leerlingen in de wiskundelessen de ‘ideale werkruimte’ ontwierpen.   

Ze startten met het bedenken waar volgens hen ideale werkruimtes voor de vakken wiskunde, 

fotografie en mens & maatschappij aan zou moeten voldoen. En waar die zouden moeten staan. 

Hiervoor zijn ze op pad geweest in Merwede (daar waar op termijn nieuwbouw voor X11 komt) 

en hebben ze elementen getekend en geschetst op een uitslag.  Vervolgens hebben ze allerlei 

wiskundige onderwerpen toegepast bij het ontwerpen van een maquette, denk hierbij aan vlakke 

- en ruimtefiguren, perspectieftekenen, schaal, vergrotingsfactor, de stelling van Pythagoras, 

hoeken berekenen en eenheden omrekenen. Als afsluiting hebben de leerlingen hun maquette 

gefotografeerd op de locatie waar volgens hen die ideale werkruimtes geplaatst zouden moeten 

worden. 

 

 
 

Een volgende stap is om de ideale werkruimtes ook echt te gaan maken. Ontwerpers van 

Makkink & Bey voeren daar momenteel gesprekken over met partijen in de wijk. 

Jenny 

 

 

  

http://www.x11.nu/
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Innovatie & Prototyping periode 2 

Bij Innovatie en Prototyping in leerjaar 1 en 2 zijn we in periode 2 gestart met de thema’s ‘Mode 

Technologie’ en ‘Muziek Technologie’. De leerlingen gingen aan de slag binnen één van deze 

thema’s of een combinatie tussen beide thema’s. We zijn gestart met het maken van een 

inspiratiebord, om zo meerdere ideeën binnen het thema te bedenken. De leerlingen zijn nu 

bezig met het uitvoeren van één van deze ideeën. Uiteindelijk gaan we de ideeën nog testen en 

delen om te kijken of de uitwerking overeenkomt met het plan dat de leerlingen hadden 

bedacht. Wil je op de hoogte blijven van de toffe projecten en werkstukken die we maken bij 

I&P? Volg dan het Instagramaccount @X11makers! 

Kris 

 

 

Komende week gaan we er nog een mooie week van maken met elkaar. We willen iedereen 

alvast hele fijne feestdagen wensen! 

 

Groet, 

Team X11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens schoolleiding: 

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter   

jeppedenuijl@x11.nu    moniekrieter@x11.nu   

0618334748    0622604656  
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