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Utrecht, 11 februari 2022  

  

Beste leerlingen en ouders, verzorgers,  

In deze nieuwsbrief informeren we je over verschillende onderwerpen die momenteel spelen op 

X11. Deze onderwerpen zijn:  

• Lesuitval  

• Coronamaatregelen  

• Tevredenheidsenquête  

• Ondersteunende lesuren wiskunde en Nask  

• Zicht op de ontwikkeling van de leerling   

• Examenzaken   

• Toekomstmakers: een waardevol project bij het vak Nederlands   

• Architectuur in eigen stad - CKV-dag vmbo leerjaar 3   

• Motivatiegesprekken bij Jinc   

• Kunstbende op X11   

We zijn blij met dat we in deze nieuwsbrief weer eerste berichten over fysieke activiteiten 

kunnen delen. We gaan ervan uit dat er de komende tijd weer meer mogelijk wordt. Mocht je als 

leerling of ouder ideeën hebben over interessante initiatieven of projecten, laat het ons weten. 

We zien er enorm naar uit om de komende periode weer met leerlingen leuke en waardevolle 

activiteiten te ondernemen op interessante locaties!  

  

Lesuitval  

Het hoge aantal positieve testen heeft effect op de continuïteit van ons onderwijs. De weken na 

de kerstvakantie zit tussen de 10 en 15% van de medewerkers van X11 in thuisquarantaine of -

isolatie. In sommige gevallen kunnen lessen online worden gegeven door de eigen docent, terwijl 

een collega fysiek in de klas is om de leerlingen te helpen. In veel gevallen vallen lessen ook uit. 

Er wordt veel van docenten gevraagd in de afgelopen twee jaar. In de werksituatie verandert 

veel en ook nog in een hoog tempo. Daarnaast ervaren ook docenten spanning in de 

thuissituatie, net als veel huishoudens in Nederland. Dit maakt dat meerdere docenten 

momenteel niet zo flexibel kunnen zijn als dat ze zouden willen. Ook dit zorgt voor lesuitval. 

Daarnaast zijn er processen in de school die in een normale situatie ook voor roosterwijzigingen 

zouden zorgen. Rondom de mentor-leerlingdag vonden roosterwijzigingen plaats en ook voor de 

open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8 werd het rooster aangepast. In een uitzonderlijk 

geval zorgt de optelsom van bovenstaande redenen dat een klas geen les heeft op een dag. We 

hebben dit laatste gelukkig behoorlijk kunnen beperken, maar dit is dus iets dat helaas voor kan 

komen. 
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Om lesuitval tot een minimum te beperken en het onderwijs zoveel als mogelijk door te laten 

gaan, gaan we als volgt met de situatie om. De quarantaineregels voor medewerkers van NUOVO 

Scholen zijn maximaal versoepeld; het geven van onderwijs is benoemd als essentiële functie in 

de organisatie. Dit betekent dat docenten ook bij nauw contact niet in thuisquarantaine hoeven, 

maar dat dagelijks zelftesten in dat geval volstaat. Zodoende wordt het uitvallen van lessen 

zoveel mogelijk beperkt. Roostermakers zoeken dagelijks met docenten naar creatieve 

oplossingen om het onderwijs fysiek zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Zo kan het zijn 

dat van een oorspronkelijk enkel uur een blokuur wordt gemaakt of dat je les krijgt van een 

docent die normaal gesproken niet voor jouw klas staat. Merk je dat er bij jouw klas toch veel 

uitval is, wat mogelijk voorkomen had kunnen worden of mocht je er veel spanning van 

ondervinden en wil je dat we met je meekijken over hoe we in de toekomst misschien andere 

keuzes kunnen maken, neem dan vooral contact op.  

  

Coronamaatregelen  

Nog weer even op een rijtje wat je welke situatie doet:   

• Je test positief (met een zelftest of bij de GGD):  

o Je gaat in thuisisolatie (en je maakt een afspraak bij de GGD als het om een 

positieve zelftest gaat) 

o Je bedenkt wie je nauwe contacten zijn (langer dan 15 minuten op minder dan 

1,5 meter) in de 48 uur voordat je klachten kreeg  

o Je informeert zelf je nauwe contacten  

o Je geeft je door dat je positief hebt getest en wie je nauwe contacten zijn aan je 

mentor en via afwezig@x11.nu  

• Je bent nauw contact van iemand (op school of in je thuissituatie)  

o Je doet direct een test (zelftest of bij de GGD)  

o Met een negatieve testuitslag mag je naar school blijven gaan, zolang je dagelijks 

test met behulp van een zelftest en geen (ernstige) klachten ontwikkelt  

o 5 dagen na het laatste nauwe contact met degene die positief getest is doe je 

een test bij de GGD  

• Je hebt klachten:  

o Je doet direct een test (zelftest of bij de GGD)  

o Met een negatieve testuitslag mag je naar school blijven gaan, zolang je dagelijks 

test met behulp van een zelftest en je klachten niet enorm toenemen  

 Ondertussen is er steeds meer mogelijk in de maatschappij. Dat betekent voor ons bijvoorbeeld 

dat de open lesmiddag voor leerlingen in groep 8 weer fysiek mag plaatsvinden. Ook mogen 

klassen weer gemixt worden en mogen er weer busreizen georganiseerd worden.  
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Bestaande regels zoals het dragen van een mond-neusmasker in de gangen van de school en 

bestaande adviezen zoals het twee keer per week doen van een zelftest blijven voorlopig 

gehandhaafd. Zodra de maatregelen verder aangepast worden zullen we je hierover direct 

informeren zoals je van ons gewend bent. Mocht je vragen hebben over de quarantaineregels 

neem dan contact op met Jeppe of Moniek.  

  

Tevredenheidsenquêtes voor ouders en leerlingen   

Jaarlijks vragen we zoveel mogelijk betrokkenen bij X11 om feedback te geven op ons onderwijs. 

Dit zijn leerlingen en ouders/verzorgers. Deze feedback vormt de basis voor gesprek en mogelijke 

veranderingen voor het komende schooljaar. Voor de voorjaarsvakantie zetten we een 

tevredenheidsenquête uit per mail onder ouders, verzorgers. We hechten er veel waarde aan dat 

zoveel mogelijk wordt ingevuld. Leerlingen vullen de tevredenheidsenquête na de 

voorjaarsvakantie tijdens een mentorles. De uitkomsten van zowel de leerling- als de 

oudertevredenheidsenquête zullen we tussen de mei- en zomervakantie delen. Mocht je naar 

aanleiding van vragen die gesteld worden in de tevredenheidsenquête behoefte hebben aan een 

gesprek, neem dan vooral contact op.  

Jeppe  

 

Ondersteunende lesuren wiskunde en Nask  

De vakgroepen wiskunde en Nask organiseren inloopuren. Je kan tijdens deze uren met 

medeleerlingen aan de vakken werken en je vragen stellen aan de docent. We vinden het 

belangrijk dat je gebruik maakt van deze uren wanneer je wat extra hulp bij de vakken kunt 

gebruiken. Daarom brengen we de planning van deze uren bij je onder de aandacht. Mocht je er 

vragen over hebben, kan je je eigen wiskunde- of Nask-docent vragen om mee te denken.  

Wiskunde   

Dag   tijd   locatie/lokaal   niveau   

maandag    14:30 tot 16:10 uur   XC111    vmbo leerjaar 1-4   

dinsdag    14:30 tot 16:10 uur    NPL313   iedereen  

dinsdag    19:00 tot 21:00 uur   

online in 

Teams (X11_bijles_wiskunde)    

vmbo leerjaar 3-4 + 

havo 3-5  

woensdag   13:30 tot 16:30 uur    XP001   vmbo leerjaar 1-4   

vrijdag   14:30 tot 16:10 uur    NW008   

vmbo leerjaar 3-4 + 

havo 3-5  

  

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


BEZOEKADRES 

Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 

Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 

info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

 

 

 
 
 
Nask   

dag   tijd   locatie/lokaal   niveau   

dinsdag   13:10 tot 16:10 uur   NW001   iedereen  

woensdag  14:30 tot 16:10 uur   NPL gebouw 3   leerjaar 1-2   

vrijdag   14:30 tot 16:10 uur   NPL gebouw 3  leerjaar 1-2   

 Jenny  

  

Zicht op de ontwikkeling van de leerling   

Op dinsdag 1 februari was de mentor-leerlingochtend waarin mentoren en leerlingen met elkaar, 

vaak in een wat kleinere groep, in gesprek gingen over de ontwikkeling van de leerling. Er is 

gesproken over waar de leerling trots op is, waar hij inspiratie van krijgt en wat goed ging. 

Vervolgens heeft de leerling stilgestaan bij de voortgang per vak en heeft dit daarna vergeleken 

met de feedback en actiepunten van de vakdocenten en de mentor. Dit laatste vond plaats in 

Leerlingbespreking.nl. De leerling heeft vervolgens maximaal 3 vakken uitgekozen waar hij een 

plan van aanpak voor wil maken in deze tool. Een plan van aanpak kan natuurlijk gaan over het 

verbeteren van resultaten, maar ook over hoe je meer plezier krijgt in het leren of misschien 

uitgedaagd kan worden. Er werden waardevolle gesprekken gevoerd over het maken van keuzes 

hierin en op welke manier de leerling aan de slag wil gaan. Dit vormde de voorbereiding op de 

driehoeksgesprekken die deze weken plaatsvinden. Ook thuis bereidden leerlingen en ouders 

zich voor op deze gesprekken door samen de presentatie te bekijken en hier met elkaar over in 

gesprek te gaan. Dit alles is een concrete uitwerking van de ambitie uit het schoolplan om 

leerlingen meer inzicht en grip te geven op hun eigen ontwikkeling.     

We vinden het mooi om te zien hoe deze aanpak leidt tot waardevolle gesprekken waarbij de 

ontwikkeling van de leerling duidelijk centraal staat, hier goed zicht op is en de leerling het 

voortouw kan nemen. In de dagen hierna merkten we direct het effect hiervan in de lessen en de 

manier waarop leerlingen verantwoordelijkheid nemen en nog wat beter weten waar zij aan 

moeten en willen werken. De komende tijd bekijken we op welke manier we samen met de 

leerlingen de gemaakte plannen van aanpak op het netvlies kunnen houden. De geluiden over 

het hele proces zijn tot nu toe heel positief en we zullen het binnenkort evalueren om te bekijken 

wat goed werkt en op welke manier we het proces nog kunnen finetunen. Ook goed om te weten 

is dat we een pagina ontwikkelen waarin tips en adviezen staan om thuis verder te kunnen 

oefenen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Nask. Meer daarover volgt in een 

volgende oudernieuwsbrief.   

Ilse, Tom en Danielle  
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Examenzaken   

Op donderdag 3 februari was er een bijeenkomst over de huidige examenregels. Onderwerpen 

die aan bod kwamen waren de slaag-zakregeling, examen doen op verschillende niveaus, 

aanpassingen i.v.m. corona en doorstroom naar de havo. Je kunt de presentatie hier terugkijken. 

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar examenzaken@x11.nu.   

Tom en Jennifer  

    

Toekomstmakers: een waardevol project bij het vak Nederlands   

In leerjaar 2 werken alle leerlingen momenteel aan het project Toekomstmakers. Leerlingen op 

het vmbo hebben vaker een laag zelfbeeld. Aan alle kanten voelen ze dat het ‘beter’ is om hoger 

opgeleid te zijn. Maar is dat wel zo? Aan de hand van een aflevering van Tegenlicht gaan we 

hierover met de leerlingen in gesprek.   

‘In Nederland wordt nog onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagopgeleiden, terwijl de mbo'er 

van het grootste belang is voor onze samenleving. En dat wordt de komende jaren alleen maar 

zichtbaarder. Hoogopgeleiden zijn niet langer de elite. De toekomst ligt in handen van 

handwerkers. De broodnodige verandering, als het gaat om de energietransitie, gaat van de 

werkvloer komen.   

Er is een herwaardering nodig van ambacht. Tegenlicht laat zien dat niet de econoom en de 

bestuurskundige het land leiden, maar de monteur en de loodgieter.’   

Daarnaast lezen we verschillende teksten over dit onderwerp, zoals een gedicht en 

nieuwsberichten. In deze teksten wordt ook ingegaan op het nut van citoscores, wat zo’n 

citotoets doet met kinderen, welke gevolgen dit heeft en ook het op jonge leeftijd kinderen een 

niveau toebedelen. Bij deze bronnen bieden we de leerlingen stellingen aan die ze als 

uitgangspunt gebruiken voor een overtuigend videobetoog. We zien in de lessen dat leerlingen 

erg betrokken zijn bij dit onderwerp en we kijken dan ook erg uit naar de video’s waarin ze hun 

onderbouwde mening over dit onderwerp zullen geven!    

Vakgroep Nederlands   
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Architectuur in eigen stad - CKV-dag vmbo leerjaar 3   

In de week van 7 februari gaan de derde klassen in de ochtend op pad in Utrecht. De leerlingen 

lopen een route door de stad langs opvallende architectuur, maken hier vragen over en 

fotograferen en filmen de gebouwen die hen opvallen. Vragen die aan bod komen: “Zijn je 

nieuwe gebouwen opgevallen in Utrecht? Had je al eens goed naar dit gebouw gekeken of fietste 

je er eerder gewoon langs? ”   

Tijdens het middaggedeelte gaan de klassen aan de slag om hun eigen unieke ‘Groeten uit 

Utereg! ansichtkaart’ te ontwerpen. Ze gebruiken hiervoor het materiaal dat ze in de ochtend 

gefotografeerd en gefilmd hebben en geven achtergrondinformatie bij de gebouwen die ze op 

hun kaart terug laten komen.   

We zijn heel benieuwd naar de (vernieuwde) blik van onze leerlingen op Utrecht en hopen een 

kaartje per post te ontvangen.   

Rosa  

 

Motivatiegesprekken bij Jinc   

Hoe maak je het beste een eerste indruk? Welke vragen kun je verwachten tijdens een 

motivatiegesprek? Welke houding moet je aannemen tijdens een motivatiegesprek? Zo maar wat 

vragen die dinsdag 25 januari aan bod zijn gekomen tijdens de motivatiegesprekkenochtend die 

X11 organiseerde in samenwerking met Jinc. Gelukkig kon deze activiteit fysiek doorgaan. Met 

behulp van deze training proberen we leerlingen een duwtje in de goede richting te geven van 

een succesvolle loopbaan en zijn we bezig ons LOB-programma invulling te geven. Professionals 

uit het bedrijfsleven kwamen naar X11 om in gesprek te gaan met onze examenleerlingen. Het 

was mooi om te zien hoe iedereen zich representatief opstelde naar de professionals. Er 

ontstonden goede inhoudelijke gesprekken over de toekomstdromen van onze leerlingen.    

Een greep uit de reacties van de trainers:   

• Mooi om te zien hoe leerlingen elkaar steunen en positieve feedback geven. “We grow 

together.”   

• Het was weer een feestje om te doen. Natuurlijk hoop ik dat de leerlingen er iets van 

hebben opgestoken, maar wat een kanjers zijn het sowieso.   

• Super om te doen en wat is het leuk om deze leerlingen mee te maken.   

• Heel leuk om te doen. Dank voor de mogelijkheid. De leerlingen hebben mij ook nieuwe 

inzichten gegeven. Top!   

Ruuth  
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Kunstbende op X11   

We weten het zeker: er lopen een heleboel muzikale talenten rond op X11. Maar niet iedere 

leerling durft zijn of haar talent al te laten zien. Wij willen toch alle leerlingen graag de 

mogelijkheid geven om te laten zien wat ze kunnen! Onder het motto ‘Haal eruit wie erin zit’ 

kwam Kunstbende daarom op woensdag 2 en donderdag 3 februari vier toffe workshops geven 

aan onze tweede klassen. De workshops hadden allemaal iets te maken met muziek.    

De leerlingen van leerjaar 2, gingen onderverdeeld in verschillende groepen een workshop 

volgen over diverse disciplines als dans, muziek, dj en tekstschrijven.   

Het DJ-onderdeel was vooral erg populair, want wie wil nou niet achter een echte DJ-set staan en 

lekker mixen? Maar ook bij dans gingen de voetjes goed van de vloer en bij de workshop 

songwriting zijn hele mooie songteksten geschreven die vervolgens over een ‘beat’ werden 

gelegd.    

Het mooie na 2 dagen Kunstbende is vooral dat dat bij een aantal leerlingen hun muzikale talent 

(nog meer) is aangewakkerd. Veel leerlingen gaven aan geïnteresseerd te zijn geraakt in de 

workshops die de Kunstbende aanbiedt en sommigen wilden zich misschien zelfs wel gaan 

inschrijven voor één van de wedstrijdonderdelen. Supertof! Inschrijven kan nog tot 23 maart via 

www.kunstbende.nl.   

Tot slot nog een oproep: zing je, rap je of speel je een instrument en zou je het leuk vinden om 

met medeleerlingen en/of docenten samen te spelen? Stuur dan een mailtje naar Daan 

(dscherpenzeel@x11.nu). Vertel ons wat je speelt en stuur een filmpje mee. We willen graag 

muzikale leerlingen aan elkaar koppelen om een of meerdere bands te vormen.    

---   

Kunstbende is een open podium (/wedstrijd) waarin jongeren hun talent op allerlei vlakken 

kunnen laten zien. In de categorieën Content Creator, Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal 

of Theater kunnen jongeren (13 t/m 18 jaar) meedoen aan voorrondes om ervaring op te doen op 

het podium. In het verleden hebben al veel leerlingen van X11 meegedaan aan de Kunstbende. 

Daarnaast organiseert Kunstbende allerlei toffe workshops. Kijk voor meer info op: 

https://www.kunstbende.nl/   

Bart en Daan  

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter  

jeppedenuijl@x11.nu   moniekrieter@x11.nu  

0618334748    0622604656 
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