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Utrecht, 13 januari 2021 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

  

In de persconferentie is gemeld dat leerlingen uit voorzorg zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

moeten houden tot elkaar en de docenten. Vandaag hebben we per leerjaar onderzocht welke 

aanpassingen we hiervoor moeten doen. Deze aanpassingen hebben consequenties voor het 

gebruik van onze gebouwen en daarmee ook voor het lesrooster. In deze brief lees je per leerjaar 

hoe we de lessen vanaf morgen organiseren. Ook lees je hoe we er met elkaar voor zorgen dat 

we op 1,5 meter afstand goed door de school bewegen.   

 

De basis voor deze aanpassingen is met nadruk het naleven van het huidige coronabeleid en de 

maatregelen. Daar waar we eerder steeds onderzochten hoe we zo goed mogelijk zoveel 

mogelijk fysiek onderwijs binnen de maatregelen konden verzorgen, laten we nu de 1,5 meter 

maatregel leidend zijn. Hierdoor kan het dus zijn dat de onderwijssituatie niet voor het leren van 

alle leerlingen altijd ideaal is. Dit is wel de manier waarop we het moeten doen.  

 

Wat verwachten we van elkaar?  

Onderwijs op 1,5 meter organiseren, vraagt van ons allemaal iets. Wanneer je op school 

komt, vinden we het belangrijk dat je rekening houdt met de volgende afspraken:   

• Je houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Je gaat meteen naar je leslokaal.  

• Je gaat zitten op een vaste plek.  

• Je maakt voor en na gebruik je werkplek schoon.  

• Je beweegt alleen door het lokaal na overleg met je docent.  

• Je houdt pauze in het lokaal op 1,5 meter van elkaar.  

• Je neemt je eigen eten en drinken mee.   

• Je doet je rommel in je eigen prullenzak die je krijgt bij aanvang van de les.  

• Je gaat na je laatste les direct naar huis.  

 

De maatregelen hebben effect op het gebruik van de ruimte en de hoeveelheid lessen die we 

kunnen geven. Leerlingen passen met een halve klas in de grootste lokalen die we hebben. De 

komende weken ziet het onderwijs er per leerjaar als volgt uit:  
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Leerjaar 1, 2 en 3 vmbo  

• De meeste lessen vinden online plaats.  

• De praktijkgerichte lessen vinden fysiek op school plaats in halve klassen (MVI, 

I&P, fotografie. Kunstvakken beeldend voor leerjaar 1 en 2).  

• Je hebt één keer in de twee weken een dag(deel) praktijkgericht onderwijs op X11.  

• De mentor verdeelt de klas in twee groepen voor het fysieke onderwijs. Je krijgt deze 

groepsindeling van je mentor te horen. Je krijgt een vaste plek toegewezen in het lokaal. 

 

Leerjaar 4 vmbo  

• Je krijgt per dag een dagdeel fysiek onderwijs met de helft van je klas. De andere helft 

van je klas is het andere dagdeel aan de beurt.  

• De mentor verdeelt de klas in twee groepen voor het fysieke onderwijs. Je krijgt deze 

groepsindeling van je mentor te horen. Je krijgt een vaste plek toegewezen in de klas. 

• Per vak is er een online vragenuur. Hier kun je om extra uitleg vragen, of vragen stellen 

over thuiswerk en oefenopdrachten. Dit online vragenuur komt vanaf 18 januari in het 

rooster te staan.  

 

Leerjaar 1 t/m 4 havo  

• Al het onderwijs vindt online plaats.  

  

Leerjaar 5 havo  

• Vanwege de geringe groepsgrootte kan havo 5 met de hele klas fysiek onderwijs volgen 

op X11.  

 

Schoolexamens vmbo 3 en havo 4  

Scholen hebben toestemming om de schoolexamens fysiek op X11 in te plannen. Ook hier 

houden we de 1,5 meter maatregel aan. In het rooster staat wanneer je een schoolexamen 

hebt. Uiteraard helpen je mentor en vakdocent je bij de voorbereiding hiervan.   

 

Thuis werken en leren  

Veel leerlingen zullen meer (t)huiswerk hebben. Dit vraagt wat van jou en van je omgeving. 

Bespreek thuis hoe jullie dit willen aanpakken. Vraag ook tijdig om hulp bij je mentor. Je mentor 

zal hier steeds ook aandacht voor hebben tijdens de mentormomenten en de 

driehoeksgesprekken. 
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Verbinding  

Je gaat elkaar nog steeds zien en dat is fijn. Maar je gaat elkaar op 1,5 meter zien en minder vaak. 

Wat hielp jou tijdens de vorige lockdown en wat wil je deze keer anders doen? Hoe hou je 

contact met elkaar? Hoe zorg je voor leuke en gezellige momenten? We vinden het heel 

belangrijk dat je hier thuis over in gesprek gaat. Tijdens de mentormomenten zal je mentor hier 

aandacht voor hebben.   

 

Hou je taai en laten we er samen het allerbeste van maken. Als je vragen hebt kun je natuurlijk 

contact opnemen met de mentor en vragen over het beleid kun je stellen aan Moniek of Jeppe.  

  

 

 

Hartelijke groet,  

 Team X11  

  

Moniek Rieter                              Jeppe den Uijl  

moniekrieter@x11.nu                  jeppedenuijl@x11.nu  

06-22604656                           06-18334748  
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