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Utrecht, 15 januari 2021 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 

Afgelopen dinsdag hebben we op de persconferentie gehoord dat leerlingen onderling 1,5 meter 
afstand moeten houden. Daaropvolgend hebben jullie op woensdag van ons een brief 
ontvangen over het onderwijs op X11 voor de komende weken.  Naar aanleiding van 
aanvullingen van de vo-raad op de richtlijnen voor het onderwijs hebben we het rooster moeten 
aanpassen. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen per leerjaar: 
 

Leerjaar 1, 2 en 3 vmbo 
• Eerder hebben we gecommuniceerd dat leerlingen één keer in de twee weken een 

dagdeel op school werken. We hebben het rooster zo aan kunnen passen dat leerlingen 
elke week een dagdeel fysiek op school praktijkgericht onderwijs volgen. 

 
Leerjaar 4 vmbo 

• De lessen vinden volledig fysiek op school plaats. 
• De klas blijft opgesplitst in twee groepen (met uitzondering van x4a en x4b).  
• Klas x4c en x4d hebben les op de Vondellaan. 

 
De aanvullingen van de vo-raad op de richtlijnen geven geen ruimte om wijzigingen aan te brengen 
in het rooster van de havo-klassen. Het fysiek onderwijs verzorgen aan de examenklassen en de 
praktijkgerichte lessen in de onderbouw op 1,5m afstand vergt ook het dubbele aantal docenten. 
Dat maakt dat de komende week het voorkomt dat incidenteel een halve klas een dagdeel thuis 
blijft. We spreiden dit uiteraard onder de klassen.  
 
Onrust voorkomen 
Wij snappen dat het vaak wisselen van een rooster leidt tot onrust bij de leerlingen. Ook wij 
blijven afhankelijk van de informatie die op dat moment beschikbaar is. Wij willen vooral ouders 
vragen om de komende tijd extra samen met de leerlingen het rooster in de gaten te houden en 
door te spreken hoe de komende dagen eruit gaan zien.  
 
Mocht je naar aanleiding van deze brief nog zorgen hebben over het rooster op X11 dan kun je 
contact opnemen met roosterzaken@x11.nu 
 
Hartelijke groet, 
Team X11 

Moniek Rieter Jeppe den Uijl 
moniekrieter@x11.nu jeppedenuijl@x11.nu 
06-22604656 06-18334748 
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