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Schoolkamp 

Onze vierde klassers zijn inmiddels alweer thuis en we hopen dat ze een beetje 
zijn bijgekomen. Afgelopen maandag vertrokken ze, een groep van ongeveer 100 
leerlingen, in de zon richting Leusden. Voor sommige leerlingen de eerste echte 
keer zonder ouders, voor sommige leerlingen de eerste keer slapen in een tent. 
De begeleiding appte regelmatig fotootjes naar het thuisfront en dinsdagavond 
zagen we met eigen ogen dat de sfeer supergezellig was. Tijdens de 
muziekbingo werd de tent op zijn kop gezet en bij de silent disco werd keihard 
meegezongen. 
Woensdag kwamen ze terug, kleddernat geregend maar een ervaring rijker. 
We hopen dat deze groep leerlingen later met plezier terugdenkt aan dit kamp, 
het lasergamen, de afwas, 'de DSC' (domme spelletjes competitie), het slapen in 
de tenten, het kanoën, de bbq en vooral de gezelligheid met elkaar. 
 
We willen toch nog even ons team noemen; Leslie Gödecke, Attie van Eck, 
Kornelia Azizi, Suzanne de Rooij, Hans Goes, Dave van den Berg, Jos van 
Spriel, José FuentePozo, Ruben Kuijpers, René Bakker ….in hele korte tijd 
hebben jullie dit kamp georganiseerd voor de leerlingen. Allemaal hartelijk dank! 
Ook dank voor alle collega's van de hand- en spandiensten. 
 

 

8 oktober 2021  
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T is for Tech hotspot 
Vandaag was de officiële opening van de T is for Tech Hotpsot, Dé centrale plek in de Wereld 
van Techniek in Amersfoort, waar techniekkennis en -praktijk samenkomen. 
Ook techniekleerlingen van NXT gaan op deze fantastische plek onderwijs gaan krijgen. Na de 
herfstvakantie mag onze eerste groep leerlingen er al naartoe. Zij gaan een dagdeel in de 
week naar de hotspot waar zij diverse workshops aangeboden krijgen. In alle workshops is 
aandacht voor de nieuwste technologie; in de robotica, in de techniek achter de auto op 
waterstof, in het leren programmeren, het werken met een HoloLens enzovoorts.  
 
Het vervoer naar de hotspot en terug is geregeld en de lessen vallen binnen de lestijden van  
de school. 
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Krachten vanuit de hele regio worden gebundeld 
 
Jong en oud maken kennis met techniek tijdens de opening van de T is for 
Tech hotspot 
 
AMERSFOORT – 08 oktober 2021 – Vandaag is tijdens de Nationale 
Onderwijsweek de T is for Tech hotspot feestelijk, maar vooral op innovatieve 
wijze, geopend. Wethouders uit gemeente Nijkerk en Amersfoort waren 
aanwezig en zijn samen met twintig leerlingen de technische uitdaging aan 
gegaan. Beleving staat centraal in de hotspot. Dat heeft iedereen vandaag 
kunnen ervaren. Leerlingen van diverse scholen kunnen vanaf oktober 2021 
samenkomen om met en van elkaar te leren over de breedte van techniek. 
Het doel van alle deelnemende partijen aan T is for Tech is helder: techniek 
positief op de kaart zetten. Vakmensen, maar óók opleidingstalenten. Want 
voor de toekomst van de groeiende techniekbranche is nieuw talent nodig.  
 
Beleving staat centraal in de hotspot. De initiatiefnemende scholen; het Van 
Lodenstein College, Corlaer College, Het Element, Nxt Maarsbergen en 
Beukenrode Onderwijs komen er samen om met en van elkaar te leren over de 
mogelijkheden die de techniekbranche biedt. Van een baan in duurzame 
mobiliteit of energietransitie tot slimme technologie. Tijdens de interactieve 
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workshops leren de leerlingen uit het primair- en vmbo-onderwijs alles over 
technische beroepen, zoals: 3D printen, technisch tekenen, metaalbewerking en 
het ontwerpen van slimme apparaten. De lessen worden gegeven door 
technische vakmensen, aan wie de leerlingen direct vragen kunnen stellen.  
 

 
 
De hotspot: de toekomst van techniek 
“Belangrijk is dat men de krachten bundelt. Dit is belangrijk voor de toekomst en 
de ontwikkeling van onze kinderen. Trots dat de hotspot in samenwerking met 
de regio, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, nu ook echt concreet 
wordt. Alles komt bijelkaar in de hotspot, middels techniek,” aldus Mevrouw 
Aboyaakoub, wethouder Gemeente Nijkerk. 
Het is een unieke kans om te leren van specialisten in de technieksector en te 
werken met de nieuwste apparaten. Mevrouw Aboyaakoub vervolgt: “De locatie is 
zo goed gevonden, een centraal punt voor iedereen. Een echt expertisecentrum 
voor techniek en onderwijs. De komende jaren heeft iedereen die hieraan 
meewerkt een ambassadeursfunctie. Van leerling tot hoofd van een 
onderwijsstelling, en zeker ook het bedrijfsleven. De hotspot is de toekomst als 
het gaat om techniek voor iedereen!”  
Sterk staaltje techniek 
We hebben dagelijks te maken met techniek, in vrijwel alles wat we doen. En 
dat aandeel wordt alleen maar groter. T is for Tech brengt op verschillende 
manieren kennis en praktijk samen: middels leerling- en docentstages, 
bedrijfsbezoeken, technieklessen en workshops waarin gebruik wordt gemaakt 
van de nieuwste apparatuur. “Talent, toekomst en trots, daar staan we voor! 
Vandaag ben ik enorm trots. Vooral op onze leerlingen! Hoe enthousiast ze zijn, 
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dat ze hier straks heen kunnen. Het biedt zoveel nieuwe perspectieven en 
mogelijkheden. En het is natuurlijk geweldig dat we het onderwijs op deze 
manier nog mooier kunnen maken. Want het gaat nu echt nog meer voor ze 
leven; de hotspot is een beleving! Dat delen we graag met alle vmbo scholen, 
zodat techniek voor alle jongeren in de regio beschikbaar is. ,” aldus Jenny 
Oldenhuis, directeur NXT. 

 

 

 
 
 
 

Boeken 

Via school is een bestelling bij van Dijk gedaan voor de leerlingen die geen boeken besteld 
hadden. Inmiddels zijn er veel boeken binnengekomen en deze worden de komende week 
uitgedeeld aan de leerlingen. Daarna kijken we wat er dan nog mist. 
Ook weten we dat van Dijk zelf ook boeken aan het nazenden is aan de leerlingen die wel 
zelf boeken hadden besteld. Steeds meer leerlingen hebben inmiddels hun pakket compleet. 
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Kantine 
In onze kantine zijn gezonde producten te verkrijgen. Op maandag tot en met donderdag zijn 
er in de pauze ook lekkere belegde broodjes te koop.  

Techniekcarrousel 

Onze techniekleerlingen in leerjaar 2 volgen dit schooljaar een carrousel in de 
techniekprofielen. Elke 6 a 7 weken krijgen ze dan les in een ander profiel. MobT (mobiliteit 
en transport), BWI (bouwen, wonen en interieur) en PIE (produceren, installeren en energie) 
worden op deze manier afgewisseld. Elk profiel komt dit jaar twee keer aan bod. 
Maandag 25 oktober begint de tweede ronde en zien de leerlingen dus een nieuw profielvak 
op hun rooster. 
 
 

What's NXT? Agenda 

Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 
oktober             

Herfstvakantie 
 

Maandag 1 november tot en met vrijdag 5 
november  

Driehoeksgesprekken leerling, ouder en mentor                        

Donderdag 11 november en vrijdag 12 
november 

Schoolfotograaf 
 

Zondag 14 november  Einde periode 1. 
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