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Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Afgelopen dinsdagavond heeft premier Rutte een verscherping van de 

coronamaatregelen afgekondigd. Deze aanvullende maatregelen zijn inmiddels 

ingegaan. Gelukkig kunnen we in het voortgezet onderwijs vooralsnog doorgaan met 

het verzorgen van grotendeels fysiek onderwijs. In deze nieuwsbrief delen we met 

jullie waar onze aandacht naar uitgaat in deze gedeeltelijke lockdown. Daarnaast 

informeren we jullie over activiteiten van de komende weken.  

 

Continuïteit van het onderwijs 

Het is onze opdracht om in deze tijd zo lang mogelijk op een verantwoorde manier 

fysiek onderwijs te verzorgen. De afgelopen weken is het aantal leerlingen en 

medewerkers met positieve tests toegenomen. We hebben bij meldingen steeds in 

afstemming met de GGD gehandeld. Nu de maatregelen zijn aangescherpt, zullen we 

altijd overgaan op thuisonderwijs voor de hele klas wanneer er sprake is van een 

positief geteste leerling in die klas.  

 

Organisatie van het thuisonderwijs 

Thuisonderwijs is een andere situatie dan onderwijs op school. Het is fijn om van 

elkaar te weten wie waarvoor verantwoordelijk is, waar je informatie kunt vinden en 

hoe het werkt met het volgen van lessen thuis. Hierover vind je een aparte brief in de 

bijlage, een Excel waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is en een presentatie 

die hierover op school is gegeven. 

 

Terug naar school 

We merken dat het spannend is wanneer leerlingen na thuisquarantaine terugkomen 

op school, zowel voor de leerling die terugkomt als voor zijn klasgenoten. Het hoort 

bij deze tijd en het is goed om ons te blijven realiseren dat de leerlingen en 

medewerkers niet voor niets terug mogen naar school. Mocht je hier toch spanning 

bij voelen of houden, neem dan contact op met de mentor. 

 

Mondkapje verplicht 

Belangrijk nieuws uit de persconferentie: er komt een verplichting tot het dragen van 

het mondkapje in alle publieke binnenruimtes. Het bestuur van de Nuovo scholen 

heeft in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besloten 



 

dat per 26 oktober het dragen van een niet-medisch mond/neus-masker verplicht is 

bij alle bewegingen binnen het schoolgebouw. Dus bij het binnenkomen en weggaan, 

tijdens wisselingen van lokaal, naar de kantine enzovoorts. Leerlingen nemen hun 

eigen mondkapje mee naar school en zetten het op bij de ingang van X11. Tijdens de 

les mag het mondkapje af. Natuurlijk hebben we mondkapjes op school liggen voor 

leerlingen die er een zijn vergeten. Leerlingen die vanwege medische redenen geen 

mondkapje kunnen dragen, overleggen daarover met de schoolleiding. 

 

De temperatuur en ventilatie op de Noordse Parklaan 

Op een eerder moment is met ouders gecommuniceerd dat voor een veilig werk- en 

leeromgeving de CO2-waarde onder de 1200 PPM moet blijven. Dat krijgen we voor 

elkaar door de ramen en de deuren tegen elkaar open te zetten. Nu het kouder 

wordt, proberen we met meer dichte ramen en een hogere verwarmingsstand balans 

te houden tussen een veilige CO2-waarde en een aangename temperatuur. Bij een 

blijvende daling van de temperatuur kunnen we dit niet meer realiseren. Dat heeft 

consequenties voor het aantal personen dat in een gebouw aanwezig kan zijn.  

Daarmee ontstaat een situatie voor leerjaar 1, 2 en 3 waarin ze naar alle 

waarschijnlijkheid 1 dag in de week thuisonderwijs gaan volgen. We zijn voorbereid 

op die situatie en maken wekelijks de afweging of deze ingezet moet worden. We 

proberen dit moment zo lang mogelijk uit te stellen en hebben liever dat we allemaal 

een dikke trui aantrekken dan dat we een dag thuis moeten blijven.  

 

Vakantie in een risicogebied 

We herhalen onze dringende oproep om in de komende herfstvakantie rode en oranje 

gebieden te mijden. Als je toch vakantie viert in een risicogebied, meld dat dan via 

het centrale mailadres van de Nuovo scholen: herfstvakantie@nuovo.eu. Vermeld je 

naam, de naam van de leerling, de school (X11) en de datum van terugkomst. Na 

vakantie in een rode of oranje bestemming ga je tien dagen in quarantaine. Je kan 

dan niet op school komen. Verder sluiten we ons aan bij de dringende oproep van het 

kabinet om zo min mogelijk te reizen en om het aantal uitstapjes te beperken, drukte 

te mijden en als je op vakantie gaat zoveel mogelijk op je vakantieadres te blijven.  

 

Positief getest in de herfstvakantie 

We willen jullie vragen om ook in de herfstvakantie te communiceren wanneer er 

sprake is van een positieve testuitslag van je zoon of dochter, maar ook als jullie 

vragen of zorgen hebben. De contactgegevens van de schoolleiding vind je onderaan 

deze brief. 

 

Albert Heijn en Jumbo 
Nu alle winkels weer scherper moeten handelen op de hoeveelheid klanten is de 

gewoonte om samen naar de supermarkt te gaan is niet meer mogelijk. Klassen 
kunnen wel een leerling aanwijzen die iets eerder de les uit gaat om iets te kopen 

voor iedereen die wil. Wat we echt samen moeten voorkomen zijn rijen leerlingen die 
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buiten de Albert Heijn of Jumbo op elkaar wachten. Het is fijn als jullie dit ook thuis 

bespreken. 

 

Expeditie Loopbaan 27/10 

Via onze socials kondigden we Expeditie Loopbaan aan. Een online evenement op 

dinsdag 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Op Expeditie Loopbaan geven meerdere 

mbo-scholen en de HKU (hbo) voorlichting – in de vorm van webinars – over de 

opleidingen die zij aanbieden op creatief en technisch gebied. De webinars bieden 

leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de uitzending. Alle webinars 

zenden we uit op de website www.expeditie-loopbaan.nl. Na afloop van het 

evenement zijn alle filmpjes daar het hele schooljaar 2020-2021 terug te zien.  

Vooraf aanmelden is niet nodig. Zorg er dus voor dat je dinsdag 27 oktober vrijhoudt 

én dat je klaar zit met je laptop. Het evenement is niet alleen interessant voor de 

leerlingen maar ook voor ouders. Wil je dus meer weten over welke creatieve en 

technische vervolgopleidingen er zijn op zowel mbo- als hbo-niveau? Zorg er dan 

voor dat je erbij bent! 

 

Open dag 7/11 

De open dag vindt dit jaar digitaal plaats. We werken hard aan een vorm waarbij 

toekomstige leerlingen en hun ouders een beeld krijgen van het gebouw, van hoe er 

gewerkt wordt en van wie er zoal werken en leren op X11. Hier hebben we op 7 

november ook de inzet van onze leerlingen voor nodig, vergelijkbaar met de inzet op 

fysieke open dagen. Na de herfstvakantie doen we hiervoor een oproep. 

 

In gesprek met leerlingen over hun ontwikkeling 

In de laatste lesweek van de periode maken we ruimte voor reflectie met en door 

leerlingen op hun eigen ontwikkeling. We noemen deze lesweek ‘de vertraagde 

week’. Deze vindt plaats in de week van 9 november. Vanwege de huidige 

coronasituatie zijn alle lesmomenten die we hebben extra waardevol. Daarom zullen 

de lessen in de vertraagde week doorgaan volgens het rooster. Gedurende de week 

leggen we nadrukkelijk de focus op reflectie en coaching. Op dinsdag 10 november 

maken de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een portfolio waarin zij vastleggen wat zij 

hebben gemaakt en geleerd. Omdat we hiervoor voldoende ruimte willen creëren, 

kan het zijn dat uw kind op deze dag in de middag wordt ingeroosterd in plaats van 

in de ochtend. De indeling hiervoor wordt zo snel mogelijk in de week van 27 oktober 

gedeeld. Leerjaar 4 en 5 heeft naast de reflectieochtend ook verschillende activiteiten 

in de middagen, zoals momenten om te werken aan onderzoeksvaardigheden, 

voorlichting vervolgstudie en lessen MVI.  

 

Driehoeksgesprekken  

De meeste mentoren hebben de driehoeksgesprekken gevoerd die bij de start van 

een schooljaar horen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook de vorm zijn waarop we 

dit schooljaar in contact kunnen blijven met elkaar. De komende tijd organiseren we 
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deze gesprekken als jullie of vanuit huis of de mentor daartoe aanleiding voelen. 

Schroom vooral niet om contact op te nemen.  

 

Kluisjes 

Bij de start van dit schooljaar hebben we leerlingen de mogelijkheid geboden om een 

kluisje aan te vragen. Dat was onverstandig, omdat het landelijk beleid is om geen 

kluisjes in te zetten. Kluisjes zouden mogelijk een rol spelen bij de verspreiding van 

het virus. Leerlingen die al een kluissleutel hebben ontvangen, kunnen deze bij de 

mentor inleveren. In medische gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt. 

Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. 

De nieuwste berichten over COVID19 en bijbehorende maatregelen staan steeds op 

de centrale website van de Nuovo scholen, zie https://www.nuovo.eu/corona. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholen, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

Jeppe den Uijl                  Moniek Rieter  

jeppedenuijl@x11.nu   moniekrieter@x11.nu   

0618334748                      0622604656 
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