
ACADEMIE TIEN • Anna van Rijn College • International School Utrecht • Ithaka Internationale Schakelklassen  • Leidsche Rijn College • NXT •  

Openbaar Lyceum Zeist • Openbaar VMBO en MAVO Zeist • Pouwer College • Trajectum College • Utrechts Stedelijk Gymna sium • UniC • VOLT! • X11 

 

 

Bezoekadres 

Orteliuslaan 871 

3528 BE Utrecht 

 

Postadres 

Postbus 1415 

3500 BK Utrecht 

 

Bel 030 - 29 69 040 

Mail nuovo@nuovo.eu 

Web www.nuovo.eu 

 

IBAN NL 96 RABO 0101 481764 

BTW nr. NL813676575B01 

KvK nr. 30199604 

 

 

 

 

 

 

Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

 

Gisteravond 18 december kwam het kabinet met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat 

Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere 

maatregelen mag er nog maar beperkt fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. We moeten 

voor de komende week daarom een aantal dingen wijzigen. 

 

Onderwijs mag in de volgende situaties fysiek doorgaan: 

• Beroepsgerichte vakken in het vmbo  

• Kunstvakken en T&T in het vmbo 

• Lichamelijke opvoeding in het vmbo 

• Alle lessen en PTA-toetsen aan de eindexamenleerlingen (leerjaar 4 vmbo en leerjaar 5 havo) 

• Alle PTA-toetsen voor leerlingen in het voorexamenjaar (leerjaar 3 vmbo en leerjaar 4 havo) 

 

Dat betekent op X11 dat bijna alle leerlingen naar school mogen komen, behalve de leerlingen die in een 

volledige havo-klas zitten en geen examen doen. Het gaat dan over klas 1J, 2J, 3JK en 4IJK. 

 

Het rooster komt er volgende week schematisch zo uit te zien: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Vmbo 

1,2 

Dagdeel les Ochtend les Dagdeel les Online  

mentor-

activiteit 

vrij 

Vmbo 3 Dagdeel les + 

ingeplande PTA-

toetsen 

Ochtend les + 

ingeplande PTA-

toetsen 

Dagdeel les + 

ingeplande PTA-

toetsen 

Online  

mentor-

activiteit 

vrij 

havo  

1J 

2J 

3JK 

 

online mentor-

moment + 

Workshops 

online/schoolwerk 

in Magister 

Workshops 

online/schoolwerk 

in Magister 

 

 

Workshops 

online/schoolwerk 

in Magister 

 

Online  

mentor-

activiteit 

vrij 

Datum 19 december 2021 

Onze referentie CvB.LW.  /21.   

Onderwerp Aangescherpte coronamaatregelen 
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4IJK online mentor-

moment + 

Workshops 

online/schoolwerk 

in Magister 

 

Ingeplande PTA-

toets 

of online 

workshops/schoolw

erk in Magister  

Workshops 

online/schoolwerk 

in Magister 

 

Online 

mentor-

activiteit 

vrij 

Examen-

leerlingen 

vmbo 4 en 

havo 5 

Les volgens rooster 

inclusief toetsen 

Ochtend les volgens 

rooster inclusief 

toetsen 

Les volgens rooster 

inclusief toetsen 

Online 

mentor- 

activiteit 

vrij 

 

Jouw rooster komt in Zermelo en Magister te staan. We verzorgen in de week voor de kerstvakantie geen online 

lessen.  

 

 

Online workshops 

Er worden online workshops georganiseerd voor alle leerlingen. Deze workshops worden ook in de 

kerstvakantie aangeboden, zodat we het leren en de verbinding met X11 blijven stimuleren. Op deze manier 

proberen we ook bij te dragen aan extra leuke momenten in de kerstvakantie. Hierover sturen we je op 

maandag 20 december een bericht. Mocht je zelf ook ideeën hebben voor (externe) online workshops, neem 

dan contact op met Jeppe.  

 

 

Havo-leerlingen die niet op school mogen komen, tenzij ze een PTA-toets hebben 

Voor deze groepen (1J,2J, 3JK, 4IJK) wordt werk in Magister gezet waarmee je kunt blijven oefenen.  

Daarnaast komt er voor deze groepen een mentormoment op maandag. Tijdens dit mentormoment worden de 

workshops doorgenomen en maken leerlingen samen met de mentor hun plan voor wat ze maandag, dinsdag 

en woensdag gaan doen. Dit bestaat uit een keuze maken uit de online workshops en het maken van het werk 

dat klaar staat in Magister.  

 

Er staat nog een PTA-toets Spaans op dinsdag gepland voor de leerlingen in havo vier. Deze toets gaat door. Op 

dat moment word je op X11 verwacht.  

 

Leerlingen in havo leerjaar 4 die geen laptop hebben, kunnen deze op maandagochtend 20/12 en 

dinsdagochtend 21/12 ophalen op Nieuw Welgelegen. Leerlingen kunnen hiervoor dit Forms invullen.  

 

 

Mentormoment voor de klassen die op X11 mogen zijn 

In het rooster komt een moment waarbij de mentor bij een praktijkgerichte les aansluit. Mentoren bespreken 

dan het eventueel toekomstig onlineonderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen voor de 

aankomende weken onderzoeken (mentale gezondheid). 

 

  

https://forms.office.com/r/WyBvD6AWNy


ACADEMIE TIEN • Anna van Rijn College • International School Utrecht • Ithaka Internationale Schakelklassen • Leidsche Rijn College • NXT •  

Openbaar Lyceum Zeist • Openbaar VMBO en MAVO Zeist • Pouwer College • Trajectum College • Utrechts Stedelijk Gymna sium • UniC • VOLT! • X11 

 

 

  

Schaatsen en mentoractiviteit 

Het schaatsen gaat niet door. Ondanks dat het onder sport valt, voelt het onvoldoende veilig naar leerlingen, 

ouders en medewerkers. De mentoractiviteiten van de vrijdag verplaatsen we naar de donderdag. Dit wordt een 

online moment per mentorklas met hun mentoren.  

 

 

Situatie na de vakantie 

Het uitgangspunt van het kabinet is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. 

Hierover neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit. Er zijn 3 scenario’s mogelijk, waarvan het eerste 

scenario het meest realistisch lijkt en het laatste scenario het minst. We bereiden ons op alle drie de situaties 

voor: 

• Vanaf 10 januari vindt het onderwijs deels online en deels fysiek plaats. Fysiek onderwijs mag dan net 

zoals nu doorgaan voor de examenklassen, praktijkgerichte vakken en leerlingen in een kwetsbare 

situatie 

• Vanaf 10 januari vindt het onderwijs weer volledig fysiek plaats 

• Vanaf 10 januari vindt het onderwijs volledig online plaats 

 

We hopen dat we het op deze manier op een zo prettig mogelijke manier hebben kunnen verzorgen voor 

iedereen, binnen de kaders van wat mogelijk is. Mocht je vragen of zorgen hebben naar aanleiding van deze 

brief of graag willen reageren, dan kan dat naar de mentor of naar Moniek of Jeppe.  

  
 

Mede namens het college van bestuur van de NUOVO Scholen, 

 

Team X11 

 

 

  

Met vriendelijke groet,   

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter   

jeppedenuijl@x11.nu    moniekrieter@x11.nu   

0618334748    0622604656 
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