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Utrecht, 23 april 2022 

 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

 

Met deze nieuwsbrief willen we je informeren over de volgende onderwerpen: 

 

• Ouder-en leerlingfestival  

• Ruimte voor externe workshops in periode 4 

• Toekomstige verbindende activiteiten 

• Examenzaken 

• Driehoeksgesprekken  

• Diatoetsen  

• Ondersteuningspadlet voor wiskunde, Nederlands, Engels en Nask 

• Ruilbieb  

 

 

Ouder- en leerlingfestival  

Afgelopen week hebben we heel veel ouders (en broertjes en zusjes) van leerlingen uit leerjaar 1 

en 2 mogen ontvangen tijdens de festivalletjes op de Noordse Parklaan. Na twee jaar 

voornamelijk contact via Teams voelde dat echt als een bevrijding! Ontzettend fijn om elkaar 

‘normaal’ te spreken en mee te maken. Leuk om de spanning bij de deelnemers te zien bij het 

vuurspuwen en het skateboarden en de relaxtheid in de rij voor de pizzaoven. Op korte termijn 

zullen we de foto’s delen op de socials. Voor leerjaar 3 vmbo en havo 4 gaan we in juni iets 

soortgelijks organiseren op de Vondellaan. We houden jullie hiervan op de hoogte.  

Jeppe 

 

 

Ruimte voor externe workshops in periode 4 

Na de meivakantie starten we met een aangepast rooster voor periode 4. De meest algemene 

aanpassing is dat klassen geen les hebben op de dinsdag- en donderdagmiddag na 13.10 uur. Dit 

hebben we georganiseerd om het team van X11 in de periode tussen de mei- en zomervakantie 

extra ruimte te geven om hard te werken aan onderwijsontwikkelingen en om er zodoende voor 

te zorgen dat ons onderwijs van goede kwaliteit blijft. Dat is nodig, want net als in heel het 

onderwijs hebben we onze focus de laatste twee jaar voor een groot deel moeten hebben op het 

schakelen tussen online en fysiek onderwijs binnen steeds veranderende omstandigheden.  
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Leerlingen kunnen in deze periode tussen de mei- en zomervakantie gebruik maken van de 

ontstane ruimte op de dinsdag- en donderdagmiddagen door zich in te schrijven op workshops 

die verzorgd worden door externe aanbieders. Iets soortgelijks organiseerden we in de laatste 

lockdown in december 2021, maar nu vinden de workshops fysiek plaats op verschillende 

locaties in de stad. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de organisatie ervan. In de week na 

de meivakantie ontvangen leerlingen en ouders, verzorgers hierover meer informatie. Mentoren 

zullen het dan ook uitgebreid bespreken in de klassen. 

Danielle & Jeppe 

 

 

Toekomstige verbindende activiteiten: kamp 

Nu alle coronamaatregelen zijn vervallen hebben we weer veel mogelijkheden voor klassen om 

verbindende activiteiten te ondernemen. Begin van volgend schooljaar zullen we voor het eerst 

in twee jaar weer een kamp organiseren voor de nieuwe eerstejaars klassen. We organiseren dan 

ook weer een kamp voor de derdejaars. Leerlingen die op dit moment in leerjaar 1 en 3 zitten 

gaan in die introductieperiode niet op kamp; dat is organisatorisch niet haalbaar. Hierom zijn 

mentoren van deze klassen met elkaar in gesprek om andere momenten voor een kamp te 

vinden in dit schooljaar of na de start van komend schooljaar. Na de meivakantie hebben we 

daarvan een overzicht, dat zullen we dan met jullie delen.  

Jeppe 

 

 

Examenzaken 

En dan is het bijna zover... de examens gaan van start. Inmiddels hebben alle leerlingen 

aangegeven in welk tijdvak zij examen gaan doen en zijn de cijferlijsten ondertekend. 

Tijdens de meivakantie zijn er examentrainingen die georganiseerd worden door Lyceo. Hiervoor 

hebben veel leerlingen zich ingeschreven. Mochten je hier vragen over hebben, neem dan 

contact op met de klantenservice van Lyceo (071-7900040). In de week na de meivakantie zijn er 

geen lessen meer ingeroosterd. Wie wil kan wel een individuele afspraak maken met een 

vakdocent.  

 

Examens vmbo gtl en havo 

Op vrijdag 13 mei worden de eerste examens afgenomen. In de ochtend begint vmbo gtl met 

geschiedenis en in de middag gaan de havisten aan de slag met wiskunde A en B. Het rooster 

voor alle tijdvakken van vmbo gtl en havo kun je hier vinden.  

De examens van vmbo gtl zijn in de gymzaal op de Vondellaan, die van de havo in de gymzaal op 

NW. Op beide locaties is er ook een lokaal voor leerlingen die gebruik mogen maken van een 

laptop of recht hebben op extra tijd. 

De uitslag van het eerste tijdvak is op donderdag 9 juni. We hopen dan veel van onze leerlingen 

heel blij te kunnen maken. Hieronder een aantal belangrijke data voor het tweede en derde 

tijdvak: 
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• 9 juni  uitslag tijdvak 1 

• 13 t/m 23 juni tijdvak 2 

• 1 juli  uitslag tijdvak 2 

• 5 t/m 8 juli tijdvak 3 

• 14 juli  uitslag tijdvak 3 (valt in de vakantie!) 

 

Examens vmbo b/k 

De leerlingen van vmbo basis en kader beginnen maandag 16 mei met hun eerste examen. Dit is 

het examen Nederlands. De link die hierboven gedeeld is bij gtl/havo is niet van toepassing voor 

de examens van basis en kader.  

 

Dit is het schema waarop de b/k-examens afgenomen worden: 

Tijdvak 1 

Datum Vak Startijdstip 

basis 

Starttijdstip 

kader 

Locatie Uitslag 

Maandag 16 mei Nederlands 9:30 uur 9:00 uur Tweede 

verdieping 

Vondellaan 

woensdag 15 juni. 

 

Dinsdag 17 mei  Wiskunde 9:30 uur 9:00 uur Tweede 

verdieping 

Vondellaan 

 

woensdag 15 juni. 

 

Woensdag 18 mei Engels 9:30 uur 9:00 uur Tweede 

verdieping 

Vondellaan 

 

woensdag 15 juni. 

 

Donderdag 19 mei Nask 9:30 uur 9:00 uur Tweede 

verdieping 

Vondellaan 

 

woensdag 15 juni. 

 

 

Deze examens worden digitaal afgenomen. Hiervoor hebben de leerlingen oortjes nodig, geen 

draadloze. Leerlingen van b/k die hebben aangegeven in tijdvak 2 examens te willen doen, 

maken hun examen op de volgende data: 

• maandag 13 juni  Nask 

• dinsdag 14 juni  Nederlands 

• vrijdag 17 juni   Wiskunde 

• woensdag 21 juni Engels 
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Voor herkansingen vmbo b/k zoeken we samen per leerling naar een geschikt moment. Hiervoor 

hebben we de tijd tot de zomervakantie. De normering hiervan is vanaf 15 juni voor alle versies 

bekend, dus we kunnen dan op korte termijn de uitslag geven. We versturen op korte termijn 

nog een mail de laatste informatie over de examens, zodat iedereen goed voorbereid is. Houd je 

mail dus goed in de gaten. We wensen alle leerlingen en ouders een fijne en succesvolle 

examenperiode toe! 

Examencommissie 

 

 

Driehoeksgesprekken  

Ouders en leerlingen van leerjaar 2 vmbo en 3 havo hebben afgelopen weken 

driehoeksgesprekken gevoerd met hun mentoren. Tijdens deze gesprekken is gesproken over het 

kiezen van vakken in de bovenbouw en een passende klas in de bovenbouw. Leerlingen die in 

leerjaar 3 op kader- en TL- niveau zullen gaan werken, geven vervolgens uiterlijk 22 april samen 

met hun ouders hun vakkeuze aan in Zermelo. 

 

In de weken na de meivakantie zullen er weer Diatoetsen afgenomen worden, wordt 

Leerlingbespreking.nl ingevuld voor leerjaar 1 en 3 en zullen leerlingen reflecteren op hun 

ontwikkeling. Daarna kunnen ouders, leerlingen en mentoren van deze leerjaren die dat willen 

nog een driehoeksgesprek hebben hierover. 

Ilse 

 

 

Diatoetsen  

In de weken van 16 mei t/m 3 juni worden de volgmetingen van Diatoets afgenomen. De 

leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 maken de Diatoetsen voor de vakken wiskunde, Nederlands en 

Engels. Deze toetsen maken de leerlingen tijdens de betreffende vaklessen. De leerlingen van 

havo 4 maken alleen de toets voor Nederlands. De vakdocenten begeleiden de leerlingen bij de 

toetsen tijdens de lessen.  

Tijdens deze periode is het extra belangrijk dat alle leerlingen elke dag de volgende spullen bij 

zich hebben:  

• Laptop (opgeladen); 

• Laptoplader; 

• Koptelefoon of oortjes. 

We willen ouders, verzorgers vragen om je kind hierbij te helpen (herinneren).  

Marloes & Danielle 
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Ondersteuningspadlet voor wiskunde, Nederlands, Engels en Nask 

Na de driehoeksgesprekken of tijdens andere momenten in een schooljaar ontstaat regelmatig 

de vraag 'Hoe kan ik beter worden in een bepaald vak?'. In dit overzicht vind je tips en adviezen 

wat je dan kunt doen. Op deze manier kan iedereen op zijn/haar eigen moment de tips en 

adviezen vinden. Heb je vragen en/of opmerkingen? Stel deze dan aan de mentor of vakdocent. 

We helpen je graag! 

Danielle 
 

 

Ruilbieb  

Op X11 hebben we sinds kort op de Vondellaan en de NPL een ruilbieb. Om de ruilbieb te vullen 

hebben we heel veel boeken nodig, dus hopen we dat jullie thuis in de boekenkast willen kijken 

of er nog boeken liggen die je graag aan één van onze leerlingen gunt. Het kunnen allerlei 

soorten boeken zijn in diverse genres. Ze moeten nog wel redelijk goed zijn, zodat het een mooie 

representatieve boekenkast blijft. Dus geen vergeelde of beschadigde exemplaren en graag van 

een aardige kwaliteit. Dus ruim die boekenkast eens lekker op en doe er iemand een plezier mee. 

De boeken kun je aan je docent Nederlands geven. Zij zorgen ervoor dat hij in de ruilbieb terecht 

komt. Ben je benieuwd naar hoe de ruilbieb werkt, bekijk dan dit filmpje! 

Frank 
 

 

Heb je vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, neem dan vooral contact op. 

We wensen jullie voor nu allemaal een ontzettend fijne meivakantie! 

 

Team X11 

 

 

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter  

jeppedenuijl@x11.nu   moniekrieter@x11.nu  

0618334748    0622604656 
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