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 Flexuren  

Flexuren maken op NXT Doorn deel uit van het onderwijsconcept. Het is één middel om onze 
leerlingen eigenaarschap te geven in hun eigen leerproces. We willen namelijk graag dat leerlingen 
overzicht hebben over welk werk ze moeten doen buiten de lessen en daarvoor (leren) een goede 
planning te maken. Bij dat maken van een goede planning hoort, dat leerlingen verstandige keuzes 
maken bij het kiezen van flexuren. Uiteraard kijkt de mentor/coach daarbij mee en stuurt waar nodig 
bij. 
 
De flexuren worden aangeboden op het 1e en het 5e uur en duren 40 minuten. In de flexuren kunnen 
leerlingen kiezen uit stilte-uren, waar in absolute stilte gewerkt wordt of flexwerkuren, waar leerlingen 
ook kunnen samenwerken en waar overlegd kan worden. Bij alle flexuren is een docent of student 
aanwezig om toezicht te houden en evt. vragen te beantwoorden. Wanneer een leerling 
ondersteuning voor een specifiek vak wil hebben, plannen ze een vakhulpuur in, waar een vakdocent 
hen kan helpen. Bovendien kunnen sportievelingen ook een Run-uur cuppen. 
 
Daarnaast bieden we nu in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) in de flexuren extra 
ondersteuning aan op het gebied van ‘leren leren’, taal- of rekenvaardigheid. Dat doen we in de vorm 
van intensieve trainingen, die een aantal weken beslaan. 
 
We zaten nu nog in de opbouwfase met minimaal 3 flexuren per week, maar schakelen na de 
herfstvakantie over naar minimaal 5 flexuren per leerling (inclusief NXT-uren en mentor-
/coachmomenten. Leerlingen mogen ook meer flexuren inplannen. 
Tot nu toe gebruikten leerlingen voor het inplannen van flexuren de digitale tool Cupweb. Cupweb 
wordt op donderdag om 16.00 uur opengezet en sluit vrijdag om 17.00 uur. Bij het inplannen geldt 
“Wie het eerst komt, …”. Wie op donderdag meteen cupt, heeft dus veel keus en wie pas in de loop 
van de vrijdag gaat cuppen, heeft weinig of misschien wel geen keus meer.  
 
Na de herfstvakantie schakelen we over op het programma Zermelo voor het inplannen van flexuren. 
 
 

Geen digitaal materiaal in Magister? 

Leerlingen die geen digitaal lesmateriaal zien staan in Magister moeten een koppeling via Van Dijk 
maken. Hier de beschrijving hoe dit te doen (optie 2 is daarbij de meest handige): 
 
Optie 1: Controleer of de leerling de koppeling heeft gemaakt bij Van Dijk. Leerlingen/ouders, die op 
tijd hebben besteld, hebben dit tijdens het bestelproces kunnen doen of achteraf na ontvangst van 
een e-mail met daarin een link van Van Dijk. Heeft de leerling de koppeling gemaakt, controleer dan 
of de digitale leermiddelen besteld en klaargezet zijn. Na het koppelen van het schoolaccount aan 
de omgeving van Van Dijk kan het even duren, maximaal 24 uur, voordat de leermiddelen in Magister 
zichtbaar zijn. 
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Optie 2: Het is voor leerlingen ook mogelijk om de koppeling via het Van Dijk-account te laten maken. 
Log daarvoor in met het account waarmee de bestelling is geplaatst en kies onder ‘Zelf regelen’ voor 
‘Licenties activeren’. Klik hierna op de roze knop om het koppelingsproces op te starten. De leerling 
doet de koppeling via het schoolaccount (school e-mailadres en bijbehorend wachtwoord). 
 
Er mist een vak bij het digitaal materiaal? Stuur dan Edwin van de Beek (ebeek@nxt.eu) een mailtje 
met welk vak en boek gemist wordt. Dan kan hij dit koppelen. 
 
 

Talent gezocht en gevonden 

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor een docent Frans heeft succes gehad. Francine Hendriks, 
moeder van een eersteklasser, is op donderdag 30 september gestart en geeft voortaan Frans aan 
twee groepen eersteklassers. Francine, welkom aan boord! 

Daarnaast zoeken we nog steeds enkele enthousiaste mensen om op donderdag een Talentklas te 
geven aan onze eerste- en tweedeklassers. Hebt u een leuk talent, dan bent u van harte welkom. In 
dat geval even contact opnemen met de teamleider Geert de Keulenaar (gkeulenaar@nxt.eu) 

 

Who's NXT? 

Mijn naam is Renaldo Lakerveld ik woon in Vianen met mijn 
vrouw en 2 kinderen.  
Ik geef aardrijkskunde en daarnaast geef ik ook NXT-uren, tijdens 
deze uren besteden we aandacht aan laptopgebruik & media, dit 
wordt ook wel digitale geletterdheid genoemd. Voordat ik bij NXT 
kwam heb ik 13 jaar op een andere school gewerkt. De stap om 
naar NXT te komen bevalt mij uitstekend. Zowel de collega`s als 
de leerlingen zorgen ervoor dat ik me al snel thuis voel.  
Naast het lesgeven geef ik workshops/trainingen over 
verschillende onderwerpen die in het onderwijs spelen. Het zijn 
voornamelijk trainingen over de inzet van digitale hulpmiddelen en 
werkvormen.  
Naast mijn passie voor aardrijkskunde heb ik uiteraard ook 
andere passies, vooral sportieve dingen. Ik voetbal, tennis en ben 
graag aan het racen op de fiets, zowel mountainbiken als 
wielrennen. 
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Schoolgids 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we u de NXT Schoolgids 2021-2022. Deze schoolgids bevat 
veel informatie om leerlingen en ouders wegwijs te maken op NXT. De gids is bedoeld als 
naslagwerk met informatie over lestijden, roosterzaken, regels, vakanties en adressen. Ook bevat 
de gids een toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs 
bereiken. 

Diatoetsen in eerste klassen 

NXT volgt de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem 
Diatoetsen. Deze toetsen laten zien hoe ver de leerlingen zijn, en of er aspecten zijn waaraan nog 
gewerkt moet worden om het gewenste niveau te halen. In de week na de herfstvakantie worden de 
eerste toetsen Nederlands, Engels en wiskunde tijdens de lessen van die vakken afgenomen. Aan 
het eind van dit schooljaar worden de volgende toetsen voor die vakken afgenomen, zodat de 
ontwikkeling van de leerling zichtbaar wordt.  

Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad 

Hallo ouders van de leerling van NXT, 

Wij zijn Margriet Donselaar en Nadine van Loosbroek, ouders van twee vierdejaars leerlingen op 
onze geweldige school. Afgelopen jaren, Margriet 3 jaar en Nadine 4 jaar, zijn wij actief lid geweest 
van de Deelraad van de school als oudergeleding. Helaas loopt dat aan het einde van het jaar af, 
omdat we ervan uit gaan dat onze dochters hun examen gaan halen. 

Daarom zijn we op zoek naar twee ouders die van ons het stokje willen overnemen. We hebben 
ongeveer één keer per maand een overleg en onderwerpen die aan de orde komen zijn onder 
andere, instroom van nieuwe leerlingen, examen reglementen, het bespreken van de PTA's, 
personele bezetting, begroting, maar ook de situatie rondom Corona, de aanpassingen rondom 
ventilatie en de PR. Kortom een breed scala aan onderwerpen waarin het zeer wenselijk is dat ook 
de stem van onze ouders gehoord wordt. 

Spreekt dit je nu aan en denk je dat is wat voor mij, of denk je ik zou weleens een vergadering bij 
willen wonen om te ontdekken of dit wat voor mij is, neem dan gerust contact op met Robbert van 
Sluijters (rsluijters@nxt.eu). 
 
We hopen je snel een keer te zien, tot NXT! 
 
 

Leven in het heelal 

Mijn naam  is Geert Kuitenbrouwer en ik ben  de nieuwe Technisch Onderwijs Assistent (TOA) en 
assisteer bij praktica voor de vakken NASK en biologie. In mijn vrije tijd ben ik al 26 jaar vrijwilliger 
op Museum Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht, waar ik rondleidingen en lezingen verzorg over 
het mooie onderwerp astronomie. 



 

 
 

pagina 4 

Mijn favoriete onderwerp is “leven in het heelal”, beter gezegd: heel veel weten wij eigenlijk niet over 
leven elders dan alleen op deze aardbol. De enige planeet, waar heel misschien ooit een vorm van 
primitief leven is geweest, is Mars.  
Nieuwsgierig geworden? Ik geef met plezier een lezing over dit thema voor belangstellende 
leerlingen, ouders, collega’s op dinsdag 9 november om 14.15 uur. Graag even aanmelden bij 
gkuitenbrouwer@nxt.eu. 

 
 

Sport+ programma 

“Bewegend leren, is beter presteren”. Daar geloven wij echt in op NXT. We proberen dan ook zoveel 

mogelijk leerlingen aan te spreken om samen in beweging te komen. Dit bewerkstelligen we door 

het aanbieden van een uitgebreid aanbod aan bewegingsactiviteiten. Zowel binnen als buiten het 

reguliere lesprogramma.  We organiseren sporttoernooien, sportdagen, schoolrunnings en het 

Ardennenkamp en uiteraard bieden we Talentklas sport en LO2 (gym als examenvak) aan.  

 

Onze sportievelingen in de bovenbouw kunnen natuurlijk niet achterblijven! Speciaal voor hen 

bieden wij daarom in schooljaar 2021/2022 een zogenaamd Sport plus programma aan. Dit 

programma bestaat uit in totaal 8 gezamenlijke sportactiviteiten, die zowel op school als extern 

plaats zullen vinden. De activiteiten worden afwisselend aangeboden op de dinsdagmiddag of 

vrijdagmiddag vanaf 14.15 uur. Deels onder schooltijd en deels in eigen tijd. Dit alles staat onder de 

bezielende leiding van de volledige sportsectie.  

 

Het programma van Sport plus ziet er als volgt uit : 

 

26-10-21  Bootcamp. Doornse gat, Doorn. Uitdelen talentklas sport plus shirts 

12-11-21 Trampolinepark. JumpXL, Veenendaal 

13-11-21 Workshop Paddel, LTV Maarn 

17-12-21 Lasergamen, Steinheim, Doorn 

18-01-22 Skateboard workshop. Steinheim, Doorn 

10-02-22 Roeien workshop. Triton, Utrecht 

18-03-22 Golfsurfen. Scheveningen 

8e activiteit    Bezoek voetbalwedstrijd FC Utrecht 

 

Leerlingen en het thuisfront worden vooraf duidelijk geïnformeerd over aanstaande activiteiten. Door 

de afwisseling in het programma hopen we een grote groep leerlingen aan te spreken. Als uw 

zoon/dochter het  ook leuk lijkt om komend jaar alle activiteiten van Sport plus programma mee te 

doen, dan kunnen ze zich hiervoor aanmelden. Dit doen ze door het bijbehorende formulier in te 

vullen en in te leveren of retour te sturen naar een van de sportdocenten. Het formulier treft u als 

bijlage aan bij deze nieuwsbrief. 

 

U zult begrijpen dat aan het programma  kosten zijn verbonden. Voor het volgen van de Sport plus 

activiteiten vraagt de school dan ook een eigen ouderbijdrage. Deze eigen bijdrage betreft 125,- 

euro per leerling. Het totale bedrag wordt besteed aan de praktische uitvoering van genoemde 
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activiteiten. Zodra duidelijk is wie/hoeveel leerlingen zich hebben opgegeven, zal verdere informatie 

over de betaling worden verstrekt. 

 

Wij hopen in ieder geval dat ieders enthousiasme is opgewekt. En hebben ontzettend veel zin om 

er met de nieuwe sport plus groep een sportief en gezellig NXT schooljaar van te maken. Als er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van 

ondergetekenden.  

 

Sportieve groeten, 

 

Wouter van Ark, Melvin Kouwenhoven en Remco van Veen 

  

 
What's NXT? 

Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van wat er de komende periode op 
het programma staat. Op de site kunt u de complete jaaragenda vinden. 

Do. 07-10-21  08.30-12.30  Sprintrooster 

Ma. 11-10-21 t/m wo. 13-10-21  Introductiedagen eerste klassen in Soest 

Za.16-10-21 - 24-10-21   Herfstvakantie 

Ma. 25-10-21     Toets- en inlevervrije dag 

Ma. 25-10-21 t/m vrij. 29-10-21  Toetsvrije week voor vierde klassen 

Ma. 25-10-21 t/m vrij. 29-10-21  Afname Diataaltoesen in eerste klassen 

Wo. 27-10-21     Kennismakingsavond ouders bovenbouw en coaches 

Ma. 01-11-21 t/m vrij. 05-11-21  Toetsweek 1 voor vierde klassen 

Vrij. 12-11-21   14.15   Sport+ programma: Trampolinepark 

Ma. 15-11-21 t/m vrij. 19-11-21  Online voortgangsgesprekken leerling/ouder/mentor 

       voor eerste klassen 


