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Betreft: eerste weken schooljaar 

Utrecht, 11 september 2021 

 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Op woensdag 1 september was de startdag met de 

mentorklas. De leerlingen hebben die dag informatie gekregen over het schooljaar en 

deelgenomen aan diverse (kennismakings)activiteiten in de klas. Vervolgens zijn de eerste lessen 

gestart én het introfestival op camping Buitengoed de Boomgaard. In deze nieuwsbrief hebben 

we aandacht voor het verloop van het introductieprogramma en voor meerdere praktische zaken 

die bij de opstart van het schooljaar een rol spelen.  

 

• Introfestival en sportdag 

• Rooster 

• Inloggegevens Magister voor ouders 

• Schoolboeken 

• Driehoeksgesprekken start schooljaar 

• Huisvesting 

• Coronamaatregelen 

• Corona gezondheidsmonitor   

• Vragen 

 

Introfestival en sportdag 

Het introductiefestival is al ruim een week in volle gang. Leerlingen uit meerdere leerjaren en 

met diverse niveaus werken steeds twee dagen met elkaar samen op Buitengoed de Boomgaard 

in Bunnik. In de ochtend zijn er activiteiten met de mentorklas, gevolgd door activiteiten in 

peergroepjes. Dit laatste zijn samengestelde groepjes leerlingen uit verschillende leerjaren en 

niveaus die met elkaar in gesprek gaan hun eigen en elkaars eigenschappen en talenten. 

Gedurende de dag hebben de leerlingen keuze uit een divers aanbod aan workshops, 

grotendeels ontworpen en uitgevoerd door de vakgroepen van X11. Zodoende zijn leerlingen 

bezig met bijvoorbeeld Engels, wis- en natuurkunde, kunst en Innovatie & Prototyping, maar dan 

wel op een heel creatieve manier. Leerlingen volgen workshops tattoo ontwerpen, handlettering, 

schaken, het bouwen van kettingreacties. Ze beschilderen grote houten platen om een fotomuur 

van te maken en ontwerpen labels voor nieuwe frisdanksoorten. Leerlingen maken met elkaar 

een newsroom waarin ze het festival vastleggen. Verder zijn er workshops als: een workshop 

over vuur, Kendo (Japans schermen), kickboksen, het naaien van een eigen tasje of yoga. Er is 

ook tijd om een broodje of pannenkoek te bakken boven het kampvuur. Meer informatie over de 

workshops vind je op festivalpagina.  

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.introfestivalx11.nu/home
https://www.introfestivalx11.nu/home
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Het weer zit tot nu toe geweldig mee, dus naast alle georganiseerde workshops nemen ook veel 

leerlingen een verfrissende duik in het water van de speelvijver. Het festival sluiten we aan het 

einde van de tweede dag af met een barbecue. We zien veel blije gezichten en het is echt 

superfijn om iedereen na de hele coronaperiode weer veel samen in verbinding met elkaar te 

zien. Op de socialmediakanalen van X11 (Facebook en Instagram) delen we regelmatig foto’s van 

het festival!  

 

Naast het introfestival heeft ook elke klas ook een sportdag in Sportcentrum Galgenwaard. Over 

de organisatie van de sportdagen hebben we op 3 september een brief gestuurd. De brief is 

terug te vinden via deze link.  

 

Rooster 

Tot en met vrijdag 17 september loopt het introductierooster. Hierdoor zijn er minder normale 

lesuren op de locaties en zal er af en toe een tussenuur zijn. We streven ernaar om voor iedere 

klas een betekenisvol dagrooster te organiseren. Vanaf 20 september starten we met het 

reguliere basisrooster van periode 1 en 2. Dit rooster wordt momenteel nog ontworpen en 

publiceren we in de week van 13 september. Dat het rooster nog in de maak is, heeft te maken 

met de complexiteit waarmee de roostermakers te maken hebben, zoals de diverse locaties van 

X11 waar rekening mee gehouden moet worden en de locatiewissels die docenten soms moeten 

maken op een dag. Daarnaast hebben we maar precies genoeg lokalen en werken de 

roostermakers in een nieuw roosterprogramma dat niet de flexibiliteit heeft als het 

oorspronkelijke programma (dat oude programma houdt op te bestaan). 

 

Hoe ziet het er dan uit? Leerlingen verblijven per lesdag altijd op dezelfde locatie, maar hebben 

verspreid over de week wel les op twee locaties. Dit wordt volgens een vast patroon 

ingeroosterd: leerlingen hebben steeds op een vaste dag op dezelfde locatie les. Zo kan je 

bijvoorbeeld iedere maandag les hebben op de Noordse Parklaan, iedere dinsdag op de 

Vondellaan, iedere woensdag tot en met vrijdag weer op de Noordse Parklaan. Dit herhaalt zich 

dan iedere week. Ouders en leerlingen kunnen het rooster inzien in hun agenda van Magister. 

Hierin staat het actuele rooster. Over het inloggen in Magister staat hieronder informatie. 

Leerlingen kunnen het rooster ook inzien via Zermelo. Dit heeft de mentor met hen 

doorgenomen op de startdag. Voor vragen over het rooster kun je terecht bij de mentor(en).  

 

Inloggegevens Magister voor ouders 

Ouders van nieuwe leerlingen op X11 ontvangen in de week van 13 september de inloggegevens 

voor Magister. Je ontvangt dan ook een uitleg over hoe in te loggen. Ouders van leerlingen die 

ook vorig schooljaar al op X11 zaten, kunnen nog steeds inloggen. Mocht je je wachtwoord 

vergeten zijn, vul dan je gebruikersnaam in. Er verschijnt dan een knoop ‘wachtwoord vergeten’, 

daarmee kan je het direct oplossen.  

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.facebook.com/x11mediaenvormgeving
https://www.instagram.com/x11.nu/
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/20210903%20brief%20intro%20sportdag%20Galgenwaard.pdf
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/20210903%20brief%20intro%20sportdag%20Galgenwaard.pdf
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We begrijpen van meerdere ouders van nieuwe kinderen op X11 dat het lastig is dat de roosters 

tot dusver alleen in te zien waren via hun kinderen. Dat was een nadelige bijkomstigheid bij de 

overstap naar een ander roosterprogramma. We vinden dat ook vervelend en zijn opgelucht dat 

dat komende week is opgelost als iedereen kan inloggen in Magister. 

 

Schoolboeken 

In de nieuwsbrief van 30 augustus stond informatie over het alsnog bestellen van schoolboeken 

voor wie dat nog niet gedaan had. Inmiddels hebben alle leerlingen die nog geen boeken besteld 

hadden, gemaild naar info@x11.nu en wij hebben de boeken besteld bij Van Dijk. De boeken 

worden geleverd op school (Vondellaan). Als deze binnen zijn, sturen we een bericht aan je zoon 

of dochter.  

 

Voor het vak wiskunde is er een probleem met de levering van de boeken. Dat gaat om een 

landelijk probleem bij de leverancier, misschien had je hier al iets over in de media gelezen. Het 

is nog onduidelijk wanneer deze boeken geleverd kunnen worden. Tot die tijd zorgt de vakgroep 

wiskunde voor een oplossing zodat de wiskundelessen op een goede manier plaats kunnen 

vinden. Het is wel belangrijk dat de leerlingen de overige spullen voor wiskunde, zoals een schrift 

en een rekenmachine, mee naar de les nemen.  

 

Driehoeksgesprekken start schooljaar 

Normaal gesproken organiseren we een fysieke informatie-avond in september. Dat kunnen we 

nu helaas nog niet doen, vandaar dat we net als vorig schooljaar online driehoeksgesprekken 

organiseren. Driehoeksgesprekken zijn gesprekken van maximaal 15 minuten tussen de mentor, 

de ouders en de leerling. Vooral de leerling speelt een grote rol, onderwijs gaat tenslotte over 

zijn leren. Hij kan uitleggen hoe het gaat op school, wat hij leuk vindt, waar hij tegenaan loopt en 

wat wij er samen aan kunnen doen om dat leren zo betekenisvol te laten zijn. De gesprekken 

vinden online plaats via Microsoft Teams op dinsdag 21 en donderdag 23 september. In de week 

van 13 september volgt een bericht met verdere informatie over deze avond en hoe je je in kunt 

schrijven.  

 

Huisvesting 

Eerder in deze nieuwsbrief, in de alinea over het rooster werd het lokalentekort en gebrek aan 

ruimte al genoemd. Momenteel heeft X11 drie locaties: aan de Vondellaan, in Nieuw Welgelegen 

en aan de Noordse Parklaan. Wij organiseren ons onderwijs zo dat leerlingen structureel op één 

locatie per dag les hebben en dat ze maximaal twee locaties per week in hun rooster hebben 

staan. Het is voelbaar dat spreiding van locaties en het tekort aan vierkante meters werkdruk 

veroorzaakt bij roostermakers en docenten. Ook voor leerlingen is dit niet de meest ideale 

situatie. Bij wet is het zo geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor 

onderwijshuisvesting. We zijn intensief met de gemeente in gesprek over huisvesting op korte 

termijn en de langere termijn. Zodra we hierover meer informatie hebben dan vermelden we dit 

uiteraard in een nieuwsbrief. Mocht je er contact over willen, neem dan contact op met Jeppe of 

Moniek. 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/210830_nieuwsbrief.pdf
mailto:info@x11.nu
https://nos.nl/artikel/2396492-duizenden-leerlingen-zonder-schoolboeken-door-personeelstekort-leverancier
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Coronamaatregelen 

Het was best even wennen voor leerlingen om weer met een mondkapje door de school te 

moeten lopen. Dat begrijpen we heel goed. Zodoende liggen er extra mondkapjes klaar in het 

geval iemand zijn mondkapje is vergeten. We zijn tevreden en ook best een beetje trots op dat 

zoveel leerlingen ervoor zorgen dat we ons met elkaar aan de maatregelen houden. Kort voor de 

start van het schooljaar hebben we de coronamaatregelen en hoe we er met de NUOVO Scholen 

mee omgaan gedeeld in brief. Daarin is tot nu toe nog niets veranderd. De brief kan je 

terugvinden via deze link. Zodra het beleid van de rijksoverheid het toelaat, zullen de ook 

maatregelen op X11 aangepast worden. Uiteraard informeren we je daarover wanneer dat aan 

de hand is.  

 

Corona gezondheidsmonitor   

De GGD’s in Nederland willen de impact van corona in kaart brengen op de gezondheid, leefstijl 

en het welzijn van jongeren. De gemeente Utrecht voert daarom in samenwerking met de GGD 

regio Utrecht in september-oktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen 

van klas 2 en 4 op alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht tijdens een 

mentorles op school. Ook op X11 vindt dit onderzoek plaats.  

De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, 

corona en school. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en 

verwerkt. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Je kunt volgens de informatie uit de infobrief 

afmelden van deelname. In deze informatiebrief vind je uitgebreidere informatie over deze 

Corona gezondheidsmonitor.  

Vragen 

We kunnen ons het goed voorstellen dat je bij de start van het schooljaar veel vragen hebt. We 

hebben er een aantal van proberen te beantwoorden in deze nieuwsbrief. In de week van 13 

september word je uitgenodigd voor de driehoeksgesprekken, ontvangen ouders van nieuwe 

leerlingen op X11 inloggegevens voor Magister en delen we ook een presentatie met nog weer 

wat extra algemene informatie over onderwijs op X11. Tijdens de driehoeksgesprekken is er 

natuurlijk ook ruimte om vragen te beantwoorden. Maar mocht je nu een vraag hebben, zoek 

dan vooral contact. Mail de mentor. De mentor is in bijna alle gevallen aanspreekpunt. Mocht de 

mentor er zelf niet uitkomen, dan zal hij of zelf het antwoord achterhalen of je doorverwijzen 

met de collega die je wel kan helpen. Mail Jeppe of Moniek wanneer je vragen hebt over beleid 

of over huisvesting: jeppedenuijl@x11.nu of moniekrieter@x11.nu.  

 
Heb je meer een hele gerichte en praktische vraag, dan kan je besluiten te mailen naar de 
daarvoor bestemde algemene mailadressen: 

• Vragen over de door Rent Company geleverd Chromebooks: chromebook@x11.nu  

• Vragen over het inloggen bij digitale schoolboeken: magister@x11.nu 

 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/210824%20nieuwsbrief%20coronamaatregelen.pdf
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/210824%20nieuwsbrief%20coronamaatregelen.pdf
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/Infomail%20CGMJ%202021%20ouders.pdf
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/Infomail%20CGMJ%202021%20ouders.pdf
mailto:jeppedenuijl@x11.nu
mailto:moniekrieter@x11.nu
mailto:chromebook@x11.n
mailto:magister@x11.nu
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We vinden het heel belangrijk goed in contact te zijn met elkaar. We wensen iedereen een heel 

goed schooljaar toe. We gaan er iets heel moois van maken met elkaar!  

 

Groet, 

Team X11 
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