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Leuke activiteiten voor de leerlingen 

Van maandag 4 oktober tot en met woensdag 6 oktober zijn er activiteitendagen 

georganiseerd voor onze vierde klassers op de YMCA. Deze leerlingen hebben 

door alle maatregelen tegen Corona veel leuke activiteiten moeten missen en we 

willen graag dat zij hun examenjaar positief ingaan door met elkaar drie dagen 

op kamp te gaan. Uiteraard gaan ook docenten met de groep mee om de 

leerlingen te begeleiden. Dit betekent voor de leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 dat 

er deze dagen een ander lesrooster geldt. Onze roostermakers zijn op dit 

moment al aan de slag om dit rooster goed in te vullen. 

We wensen alle vierde klassers en hun docenten hele fijne en gezellige dagen op 

de YMCA en we zijn benieuwd naar alle leuke verhalen. 

 

Chromebooks en de beheerde omgeving 
 
Bijna alle Chromebooks van onze leerlingen in klas 1 zijn aangemeld in de 

beheerde schoolomgeving. 

Komende week maken we een begin met het overzetten naar de beheerde 

omgeving van de Chromebooks van onze tweede klassers. Belangrijk is dat zij van 

te voren hun privé documenten op een thuiscomputer zetten. Wij moeten 

namelijk het Chromebook gaan resetten.  

Na de reset kan eventueel naast het account van school een tweede account op 

het Chromebook draaien met de privé documenten van de leerling.  

Onze tweede klassers krijgen komende periode uitleg van deze eerste stap; het 

tijdelijk verwijderen van de privé-documenten. Zijn de Chromebooks eenmaal 

door ons in de beheerde omgeving gezet, dan volgt de uitleg aan de leerlingen 

hoe ze moeten werken in deze omgeving. 

DIAtoets 

Komende week gaan onze brugklassers verschillende DIAtoetsen maken. Deze 

toetsen bij elkaar noemen we de 0-meting. De uitkomst van deze toets geeft ons 

informatie over waar onze leerlingen op dit moment staan in hun 
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onderwijsontwikkeling. Wij gaan vervolgens ons lesprogramma daar op 

afstemmen. 

Aan het eind van leerjaar 1 maken onze bruggers nog een keer DIAtoetsen.  Dan 

hebben we een overzicht van de ontwikkelingen die onze leerlingen het 

afgelopen jaar bij ons hebben gemaakt. 

Uitkomsten worden met de leerling en ouder/verzorger besproken. 

 

Belangrijk: onze leerlingen hoeven niets te leren van te voren voor de toetsen, zij 

hebben deze hele week bij de toetsen wel hun oortjes nodig! 

 

 

Informatieavond 

Afgelopen weken zijn informatieavonden geweest. Voor velen het eerste echte 

bezoek in tijden op onze school. Wij vonden het fijn om u te ontmoeten. 

Op magister kunnen leerlingen van leerjaar 3 en 4 alle informatie vinden over de 

examens en wat er besproken is op de informatieavond. 

Heeft u vragen? Neemt u vooral contact op met de mentor van uw kind. 

Gezonde school 

Eva en Geerke van Jellinek waren aanwezig bij de informatieavonden van leerjaar 

1,2 en 3.  U vindt bij deze NXT ook een drietal bijlagen met informatie van Jellinek 

over de Gezonde School. 

 

Hieronder vindt u linkje naar korte voorlichtingsfilmpjes: 

• Video 1 voor leerjaar 3 en 4: https://vimeo.com/600322884 

• Video 2 voor leerjaar 1 en 2: https://vimeo.com/600323274 

En een link naar een filmpje over het gebruik van lachgas:  

https://vimeo.com/280346560 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F600322884&data=04%7C01%7CGeerke.Haasjes%40jellinek.nl%7C403b72ef9a974bcd700008d9739235e0%7C48cbe2565f814160a10ce45bb9949553%7C0%7C0%7C637667894081997560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PP7E1qDff2%2FZccGziZwzTUyPFIPEWkQNiJeFhmtsJ%2FE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F600323274&data=04%7C01%7CGeerke.Haasjes%40jellinek.nl%7C403b72ef9a974bcd700008d9739235e0%7C48cbe2565f814160a10ce45bb9949553%7C0%7C0%7C637667894081997560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L9MnYX7zzNVk%2F7Oy6Uq1wrTksXsBrPI86P21OMFELoU%3D&reserved=0
https://vimeo.com/280346560
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SCHOOLCOACHES 

Beste ouders, 

Via deze weg willen wij, Jiska en Anique, ons graag aan u voorstellen. Wij zijn 

jongerenopbouwwerkers en werken voor Jeugd-Punt in Woudenberg en 

Scherpenzeel. Vanaf komende week zullen wij op school aanwezig zijn in de rol 

van school-coach. Wij zullen binnen de school en binnen het zorgsysteem van de 

school, een ondersteunende rol vervullen. Dat betekent in het kort dat wij 

beschikbaar zijn voor leerlingen die behoefte hebben aan een kletspraatje, een 

moment van aandacht, het spelen van een spelletje of een goed gesprek. 

Leerlingen worden doorverwezen naar ons via de zorgcoördinator. Denkt u dat 

uw kind baat heeft bij schoolcoaching, dan kunt u contact opnemen met de 

mentor of met de zorgcoördinator. Heeft u vragen aan ons, dan kunt u ons 

bereiken via 0637453602.  
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NPO nieuws 

Nu het schooljaar een aantal weken onderweg is, willen we jullie informeren over 

hoe wij als school aan de slag zijn gegaan met het schoolprogramma in het kader 

van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het schoolprogramma is een 

plan van aanpak waarin de school concreet beschrijft wat ze in het kader van het 

NPO de komende 2 schooljaren gaat doen om de mogelijke vertragingen weg te 

werken en de brede ontwikkeling (cognitief, executief, praktijkvorming, 

socialiserend en persoonsvormend, welbevinden) van alle leerlingen te 

versterken.  

 

Wat blijkt uit de schoolscan? 

Voor de zomervakantie hebben we een schoolscan gedaan waarin we hebben 

onderzocht hoe het met onze leerlingen gaat op het gebied van cognitieve 

ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie en praktijkvorming. 

Uit de schoolscan is gebleken dat de meeste lesstof behandeld is, maar dat er wel 

wat zorgen zijn over de examenleerlingen en over rekenvaardigheden en 

begrijpend lezenvaardigheden van alle leerlingen. Deze vaardigheden zijn door 

de schoolsluitingen nog niet voldoende ingeoefend door de leerlingen. Op het 

gebied van praktijkvorming zijn weinig achterstanden opgetreden. Tot slot bleek 

uit de schoolscan dat we wat te doen hebben op het gebied van sociaal-

emotionele ontwikkeling en welbevinden, omdat leerlingen zolang geen normaal 

contact met hun klas en docenten hebben gehad. 

 

Wat zijn onze doelen? 

We hebben doelen gesteld in het kader van herstel en in het kader van duurzame 

verbetering. Hieronder staan de doelen in het kader van herstel, want deze zijn 

voor nu het meest belangrijk. De doelen zijn: 

1. Leerlingen voelen zich gezien, zowel binnen een groep als individueel. 

Geen leerling valt buiten de boot.  

2. Leerlingen zijn op niveau op het gebied van reken- en taalvaardigheden. 

Ook kennis en vaardigheden bij de schoolvakken zijn bij leerlingen op het 

normale niveau.  

3. Leerlingen zijn goed in staat om het CSPE en CE te doen, zoals normaal.  

4. Leerlingen voelen zich veilig op school en in hun klas. Leerlingen hebben 

over het algemeen plezier op school en met hun klas.  

Wat gaan wij doen om deze doelen te bereiken? 
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Een werkgroep is actief bezig om ervoor te zorgen dat er een specifieke aanpak 

komt voor NXT om onze doelen te bereiken. Wij zijn inmiddels gestart met de 

eerste interventies voor onze examenkandidaten. Over de komende interventies 

zullen wij u in een volgende NXT informeren. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Driehoeksgesprekken 

 

In de week van 1 tot en met 5 november vinden gesprekken plaats met de 

leerling, de ouder/verzorger en de mentor. De mentor zal u hiervoor uitnodigen. 

 

 

Laatste informatie coronamaatregelen 

Per 25 september 2021 zijn er verschillende versoepelingen in de 

coronamaatregelen. De anderhalve meter afstand en de mondkapjes vervallen. 

 

Op NXT zijn we supertevreden over hoe onze leerlingen zijn omgegaan met alle 

beperkende maatregelen.  

Wat wel overeind blijft; preventief testen. Het advies blijft om twee keer per week 

te testen als je niet gevaccineerd bent; het is daarom nog steeds mogelijk om via 

de school zelftesten te krijgen. De bestaande quarantaineregels bij 

een coronabesmetting blijven ook gehandhaafd. 

Door de nieuwe versoepelingen is het op school weer mogelijk om alle 

activiteiten te organiseren zoals we dat voor de uitbraak van corona gewend 

waren. Wij hechten er echter waarde aan dit stapsgewijs te doen en eerst af te 

wachten wat de effecten van de versoepelingen zullen zijn. Wij gaan eerst weer 

activiteiten te organiseren die erg belangrijk zijn voor het primaire proces: 
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A.      Ouderavonden: we vinden het allereerst belangrijk om de relatie met 

ouders te herstellen en hier horen ook fysieke contactmomenten bij.  

B.      Open dagen: het heeft onze voorkeur om deze weer fysiek te organiseren. 

C.      We organiseren in de eerste helft van het schooljaar nog geen traditionele 

schoolfeesten. 

Bij het bezoeken van culturele activiteiten buiten de school zijn er wijzigingen. 

Waar leerlingen zich mengen met andere bezoekers, is voor zowel leerlingen als 

begeleiders een toegangsbewijs nodig. We bekijken per geval wat de beste optie 

is.  

Meerdaagse reizen en excursies binnen Nederland kunnen met de nieuwe regels 

weer doorgang vinden. Dat geldt ook voor eendaagse trips over de grens. 

NUOVO Scholen kiest ervoor om meerdaagse buitenlandse reizen nog niet door 

te laten gaan.  

Er komen binnen de scholen geen vaccinatiepunten en er komt ook geen 

gerichte vaccinatievoorlichting. 

In de bijlagen vindt u nog een extra uitleg over de coronamaatregelen.  


