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Bijgaand, ter kennisgeving, de informatie die naar de leerlingen is verstuurd t.b.v. het 
nieuwe schooljaar

 Toelichting bestellen boeken etc. alle leerjaren 

 Schema eerste 2 schoolweken alle leerjaren 

 AVG informatie alle leerjaren 

 Cito leerjaar 1 t/m 3 

 Kamp leerjaar 1 leerjaar 1 

 Kamp leerjaar 3 leerjaar 3 

Informatie start 
schooljaar 2019-2020 



2019-2020 
Boeken bestellen? 

Aanschaf studiematerialen? 
Lees eerst deze informatie 

Welkom op X11 media en vormgeving! 
Het huidige schooljaar is bijna ten einde, maar de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar staan 

ook al voor de deur. 

Om het nieuwe schooljaar goed te starten heb je natuurlijk het e.e.a. nodig zoals boeken en 

materialen. In dit pakket vind je alle informatie die je daarvoor nodig hebt. 

Voor je gaat bestellen bij Iddink lees de informatie goed door, zodat je weet wat je moet doen. 

Iddink 
Iddink verzorgt de levering van de boekenpakketten en de inning van de algemene kosten voor ons: 

Algemene kosten  deze worden via Iddink geïnd 

Een aantal kosten worden niet door de overheid vergoed; dit zijn kosten voor activiteiten, excursies, 

cultuureducatie etc. Deze kosten hebben wij ondergebracht in de ouderbijdrage. Zet een vinkje bij de 

activiteiten waaraan uw kind gaat/mag deelnemen.  

Toelichting 
1. Cultuureducatie:

Kunst- en cultuureducatie speelt bij ons een grote rol; tijdens het schooljaar zijn er diverse

culturele activiteiten vanuit diverse vakken. Hier zijn vaak kosten aan verbonden

(entree, vervoer etc); X11 neem het grootste deel hiervan voor zijn rekening. Deze bijdrage

wordt hierbij ingezet

2. Dummy A4:

Déze dummy heb je nodig bij MVI én Kunstvakken en voldoet qua kwaliteit van het papier aan

de eisen van genoemde vakken.

3. Rekenmachine leerjaar 1:

Vanaf leerjaar 1 wordt, bij o.a. wis- en natuurkunde, gebruikt gemaakt van één type

rekenmachine. Alle leerlingen voor leerjaar 1 dienen deze te bestellen. Op school krijg deze

uitgereikt.

Schoolgebonden activiteiten: 

4. Mentor/klasactiviteiten:

Deze activiteiten organiseren de mentor en/of de leerlingen voor hun klas aan het eind van het

kalenderjaar, tussendoor en/of als afsluiting van het schooljaar.

5. Afsluiting schooljaar leerjaar 4 vmbo en Havo 5:

Met dit bedrag hebben we een basis in voorbereiding van deze activiteiten en kunnen we

bijvoorbeeld de bedragen voor de consumpties laag houden.

6. Aanbetaling schoolfeest:

Twee keer per schooljaar zal er een schoolfeest worden georganiseerd en deze bijdrage is een

aanbetaling voor de zaalhuur. Voor de feesten worden ook toegangskaarten verkocht. De

feesten vinden niet in Het Gebouw plaats.
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7+8.  Aanbetaling voor reservering busvervoer en organisatie jaarafsluiting :  

Voor leerjaar 4 vmbo is dit een stedentrip; zij nemen afscheid van X11 en hun vmbo-tijd. Voor 

de overige leerjaren is er een leuke activiteit voorafgaand aan de zomervakantie. 

 

9. Introductiedagen leerjaren 2 en 4 en havo 4/5:  

      Dit kan zijn voor o.a. een museumbezoek, een lunch etc. tijdens de activiteiten. 

 

10. Kamp leerjaren 1 en 3:  

Kosten voor o.a. accommodaties en bijbehorende faciliteiten en natuurlijk eten en drinken 

tijdens deze dagen.  

 
Bij ‘grote’ activiteiten zoals genoemd onder nummers 4, 5, 6 + 7 kan nog een extra bijdrage worden 

gevraagd. Ons streven is het bedrag voor deze extra bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het 

voor iedere leerling mogelijk is hieraan deel te nemen. 

 

Boekenpakket 
In het boekenpakket zitten alle boeken die je nodig hebt; je hoeft dus geen andere boeken etc. bij te 

bestellen. 

 

De enige uitzonderingen zijn de keuzevakken en als dat voor jou van toepassing is moet je dat vak ook 

aanvinken. Keuzevakken komen niet voor in leerjaar 1 en 2. 

 

Keuzevakken 
VMBO leerjaar 3 

Ben je geplaatst in klas: 

 X3a of X3b  geen keuzevakken; dus je hoeft alleen je boekenpakket te bestellen 

 X3c of X3d  Eén keuzevak; je bestelt je boekenpakket én een keuzevak: 

  Maatschappijkunde of T&T (technologie & toepassing) 

 X3e of X3f of X3g  Twee keuzevakken; je bestelt je boekenpakket én twee keuzevakken: 

Maatschappijkunde of T&T (technologie & toepassing) of Spaans of 

Kunstvakken beeldend of Kunstvakken drama (je mag géén twee 

kunstvakken kiezen) 

 

Havo leerjaar 4 en 5  

Profiel CM  Eén keuzevak; je bestelt je boekenpakket én een keuzevak: 

    wiskunde A óf wiskunde B. 

 

Profiel NT  Eén keuzevak; je bestelt je boekenpakket én een keuzevak: 

    Geschiedenis óf Kunstvakken óf Ma.Wetenschappen óf Spaans. 
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Bestellen bij Iddink 
De huidige leerlingen van X11 hebben de bestelinformatie van Iddink thuis ontvangen en gebruiken de 

toegangscode die in die brief staat. Voor leerlingen die voor het éérst naar X11 komen staat de 

bestelinformatie hieronder: 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle leerlingen geldt: 

 Inloggen : met de code (zie bestelinformatie van Iddink) 

 ‘Leerjaar’:  selecteer het leerjaar 

 ‘Klas’:  selecteer de pakketcode die wij hebben opgegeven. 

 

Beste leerling, 
 
Welkom bij Iddink!  
Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen voor jouw school. Het 
enige wat je hoeft te doen is ze bij ons bestellen. Hoe je dat doet, dat lees je in onderstaande 
informatie. Wist je dat je bij ons ook terecht kunt voor aanvullende zaken zoals een atlas of een 
rekenmachine? Het goede nieuws is, je bestelling wordt bij je thuisbezorgd. 
 
Wanneer 
Het is belangrijk dat je vóór maandag 22 juli 2019 bestelt, zodat je zeker weet dat je je 
schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet naar 
welke klas je volgend jaar gaat; dit hoor je van school. 
 
Hoe 
Ga vandaag nog naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. 
 
Schoolcode 
Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode. Voor jouw school is deze: W5B37997 
Is de boekenlijst van je school nog niet beschikbaar? Laat dan je e-mailadres achter, je ontvangt 
van ons een e-mail zodra je kunt bestellen. 
 
Akkoord 
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus 
dat ze in de buurt zijn als je bestelt, dan is het zo geregeld. 
 
Levering 
Als je vóór maandag 22 juli 2019 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 5 
augustus t/m zaterdag 31 augustus 2019. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail 
over de status van je bestelling. Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de 
brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen. 
 
Meer weten 
Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier hebben we heel veel vragen en 
antwoorden staan en vind je ook de verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen. 
 
Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe. 
Hartelijke groet, 
Klantenservice Iddink 
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Studiematerialen  
 
Er zijn lesmaterialen die niet onder de regeling ‘gratis schoolboeken’ vallen, maar die je toch nodig 
hebt voor je opleiding. Deze materialen worden door leerling/ouder zelf aangeschaft en dienen vanaf 
de start van het schooljaar aanwezig te zijn. 

 
Materialenlijst 
Alle leerjaren 
 
MVI en kunstvakken (ook nodig bij andere vakken) 
1x kunststof tekenmap A3 formaat  

     (deze heb je nodig om je werk mee te nemen van huis naar school en andersom) 

1x etui groot formaat 

3x schets/tekenpotloden (1x 6H, 1x 2H, 1x HB, 1x 2B en 1X 4B) 

1x vulpotlood (0,5) en vulling HB 

1x set kleurpotloden 12 stuks van goed merk (meer mag natuurlijk ook) 

     bijv. Derwent, Staedler, Koh I Noor, Caran d’Ache, Bruijnzeel etc. 

1x zwarte fineliner 

1x set viltstiften 

1x gum 

1x puntenslijper 

1x schaar 

1x lijm (Prittstift) 

1x liniaal 30cm 

1x set oortjes of koptelefoon (mini-jack) om instructies op de computer te kunnen volgen. 

1x SD kaart (minimaal 4GB) 

1x USB-stick (minimaal 2GB) 

 

Exacte vakken (alle klassen) 

1x geodriehoek  

1x passer 

1x A4 formaat schrift geruit  (10mm) 

1x windroos (Let op: alleen bij het wiskundeboek voor leerjaar 1 + 3 wordt een windroos 

meegeleverd). 

Leerjaar1: Via Iddink kun je de benodigde rekenmachine aanschaffen; dit kan tegelijk met het 

boekenpakket bestellen). 

 

Alleen voor HAVO 4:  

Grafische Rekenmachine: Casio FX-CG50  
Ook de eerdere versies Casio FX-CG20, en Casio FX-9860GII zijn mogelijk (alleen nog maar 
tweedehands te krijgen). 
 
In de onderbouw (vmbo/havo) en bovenbouw (vmbo) mag deze Grafische Rekenmachine niet gebruikt 
worden.  
 

Gymkleding 

1x set gymkleding (t-shirt en sportbroek tot boven de knie) 

de sportschoenen, die in de zaal worden gedragen, mogen absoluut géén zwarte zool hebben. 
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Algemeen 

Set schriften gelinieerd (voor diverse vakken) 

2x balpen 

1x nietmachine + nietjes 

 

 

Waar te koop? 
De genoemde (teken)materialen zijn verkrijgbaar bij o.a.:  

Mediamarkt, BCC, BOL.com, Hema, Scheer & Foppen, Expert, Bijenkorf, Action of Flying Tiger Utrecht 

(Oudegracht 118). 

 

Wil je echte kunstenaarsmaterialen, dan zijn de volgende winkels geschikt: 

 

Peter van Ginkel, kunstenaarsbenodigdheden.   

Van Lippe Biesterveldstraat 4  

3523 VB Utrecht  

 

Swaak, winkel voor kunstenaarsbenodigdheden 

Oudegracht 195 -197 

3511 NG Utrecht. 

 

 

 

Belangrijk:  
Alle materialen artikelen (ook de potloden) moeten gemerkt zijn met de naam van de leerling. Op 

sommige werkboeken die je van Iddink ontvangt zit een etiket met code; bewaar deze goed; je hebt 

deze nog nodig! 

 

 

 

Eigen verantwoording leerling 
De leerling is zelf verantwoordelijk voor behoud en gebruik van zijn/haar materialen. Als materialen 

door gebruik opraken of zoekraken, moeten deze zo snel mogelijk worden vervangen. 

 

De spullen kunnen niet geleend worden van school en regelmatig ‘lenen’ van klasgenoten wordt niet 

gewaardeerd. 

Dit geldt niet alleen voor de (teken)materialen, maar ook voor boeken, sportkleding etc. 

 

Het is voor het behoud van de schoolspullen raadzaam een goede tas te gebruiken. 
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Eigen laptop of tablet? 
niet verplicht, maar mag wel. 
 

Op X11 media en vormgeving maken leerlingen veel gebruik van computers. Tijdens lessen media, 
vormgeving en ICT wordt op computers gewerkt, maar ook in lessen Nederlands, Engels, rekenen, 
Nask en mens & maatschappij wordt geregeld gebruik gemaakt van computers. Leerlingen doen 
bijvoorbeeld onderzoek op internet of schrijven een verslag; ze werken aan een presentatie en 
werken met digitale methode(s).  

We moedigen leerlingen aan om een eigen laptop of tablet mee naar school te nemen. Een eigen 
laptop of tablet draagt bij aan het verkleinen van de afstand tussen school en thuis. Je hebt dan 
altijd je school- en je persoonlijk werk bij je. Je kunt bijvoorbeeld in trein en/of bus je presentatie 
nog eens kan doorkijken, thuis je portfolio bijwerken of op school bij een werkstuk gebruikmaken 
van je vakantiefoto’s. Het kan ook een ondersteuning zijn bij bijvoorbeeld dyslexie. 

Een eigen laptop of tablet is niet ter vervanging van computers op X11. Jouw laptop of tablet hoeft 
niet de capaciteit te hebben dat er bijvoorbeeld films op gemonteerd moeten worden of animaties, 
zoals op de schoolcomputers. Hieronder staan enkele minimumeisen voor deze apparatuur. Je zou 
dan eenvoudige grafische bewerkingen kunnen uitvoeren op je laptop of tablet.  

 

Minimumeisen 
● Windows 7 of hoger of MAC OS X 10.12 (geen Android of Chrome) 

● Processor: i5 vanaf 5e generatie 

● Wifi-standaard / draadloos netwerk: de computer moet voldoen aan de types ‘a/g/n dubbel  
      band’. Dat laatste betekent dat het apparaat moet werken op zowel 2,4 GHz als op 5 GHz. 
      Meestal wordt ‘802.11 a/g/n’ (of ‘a/b/g/n’) vermeld. Type ‘802.11 ac’ wordt aangeraden  
      omdat het heel snel is, maar is niet verplicht. 

● 8 GB werkgeheugen, 128 GB harde schijf (bij voorkeur ‘SSD’, dat is een bepaald type  
 harde schijf, heel snel en veel minder kwetsbaar dan het oudere type) 

● Accuduur van 4 uur (uiteraard is 6 of 8 uur beter, alhoewel leerlingen hun computer op 
 veel plekken kunnen opladen) 

● Minimale schermresolutie van 1024 x 768 

● Minimale schermgrootte van 12 inch 

 

Leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun apparatuur.  
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Software bestellen met korting 
 
Nuovo heeft een contract met www.slim.nl. Via deze website is met korting software te bestellen. Om 
je daar te registreren volg je de onderstaande stappen: 
 
Stap 1: 
ga naar www.slim.nl 
 
Stap 2: 
klik rechtsboven op registreren 
 
Stap 3: 
klik op de knop:  Ben je een aankomend brugklasser? Registreer dan hier 
 
 

 
 
 

Stap 4: 
Vul alle gegevens in. Als school kun je natuurlijk X11 opgeven. 
 
Stap 5: 
je ontvangt een bevestigingsmail. Klik daarin op bevestigen. 
 
Stap 6: 
Je bent nu klaar om software te bestellen! 
 
Mocht je er niet uit komen of andere vragen hebben dan kun je mailen naar ict@x11.nu 
 
Succes! 
 

  

http://www.slim.nl/
http://www.slim.nl/
mailto:ict@x11.nu
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Financiële regelingen 
 

U-pas regeling gemeente Utrecht 
De gemeente Utrecht heeft sinds enige jaren een budget beschikbaar gesteld dat wordt ingezet voor 

leerlingen van 12 tot 16 jaar in het voortgezet onderwijs.  

De pas is bedoeld voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen en is beschikbaar voor inwoners 

van Utrecht, Houten, De Bilt en Maarssen. Meer informatie over de U-pas en het aanvragen hiervan 

kunt u vinden op www.u-pas.nl. 

 

Is de leerling in het bezit van een geldige U-pas;  

zorg dan dat er een duidelijk kopie van voor én achterkant aan het begin van het schooljaar wordt 

ingeleverd bij de administratie van school; mailen mag ook naar info@x11.nu.  

 

(Er zijn meerdere gemeentes die ondersteunende regelingen hebben. Informeer hiervoor bij uw 

woongemeente.) 

 

Zie meer regelingen op de volgende pagina! 

 

 

 

Tot slot ….. 
Heeft u vragen over de informatie voor het nieuwe schooljaar; mail dan gerust naar info@x11.nu. Ook 

tijdens de vakantie zal de mail regelmatig, zij het niet dagelijks, worden gecontroleerd en beantwoord. 

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe! 

 

 

juni 2019 

  

http://www.u-pas.nl/
mailto:info@x11.nu
mailto:info@x11.nu
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Het programma voor de eerste schoolweken 2019-2020 

Week 1 
VMBO/HAVO 2 september 3 september 4 september 5 september 6 september 

Leerjaar 1 
Leerjaar 2 
Leerjaar 3 
Leerjaar 4 
Leerjaar 5 

vrij vrij 
9.00-12.00 Regeldag 

Je krijgt dan ook je rooster 
Les volgens rooster Les volgens rooster 

Week 2 
VMBO/HAVO 

9 september 10 september 11 september 12 september 13 september 

Kamp 
Leerjaar 1 

Verzamelen op Noordse 
Parklaan 

Vertrek naar Austerlitz 

Schoolkamp 

Austerlitz 

Schoolkamp 

Austerlitz 

Schoolkamp 

Aankomst ong. 15.00 uur op de 
Noordse Parklaan 

vrij 

Introductie-
dagen 

Leerjaar 2 

Sportdag 

Verzamelen op Noordse Parklaan 

Programma van 9.00 tot 15.00uur 

Move your world/ 
excursies Utrecht 

Verzamelen op Noordse Parklaan 

Programma van 9.30 tot 15.00uur 

Move your world/ 
excursies Utrecht 

Verzamelen op Noordse Parklaan 

Programma van 9.30 tot 15.00 uur 

creatieve opdracht en feestje 

Verzamelen op Noordse Parklaan 

Programma van 9.30 tot 15.00 uur 

vrij 

Kamp 
Leerjaar 3 

Verzamelen op schoolplein 
Vondellaan 

Vertrek naar Eiland van Maurik 

Schoolkamp 
Eiland van Maurik 

Schoolkamp 
Eiland van Maurik 

Schoolkamp 
Aankomst ong. 15.00 uur op het 

schoolplein Vondellaan 
vrij 

Introductie-
dagen 

leerjaar 4 

‘Start Examenjaar’ 
Programma van 9.00 – 14.45 uur 

Lunch van school 

‘De kunst van het filmen’ 
Programma van 9.00 – 16.00 uur 

Eigen lunch meenemen 

‘Beleef Rotterdam’ 
Programma van 9.00 – 16.30 uur 

Eigen lunch mee 

‘Lekker bewegen’  
Programma van 9.00 – 16.00 uur 

Eigen lunch en gymspullen/ 
binnenschoenen mee 

vrij 

Week 2 
HAVO 9 september 10 september 11 september 12 september 13 september 

Introductie-
dagen 

Leerjaar 4 + 5 

Start introductiedagen 
Programma van 9.00 – 15.00 uur 

Lunch van school 

‘Creatieve ontwerp battle’ 
Noordse Parklaan, gebouw 1 

Programma van 9.00 – 15.00 uur 

Excursie naar Amersfoort 
Programma van 10.00 – 17.00 uur 

Eigen lunch mee 

‘Lekker bewegen’  
Programma van 9.00 – 16.00 uur 

Eigen lunch en gymspullen/ 
binnenschoenen mee 

vrij 

Belangrijk: Tijdens het kamp (leerjaar 1 en 3) en de introductiedagen wordt veel gebruikgemaakt van de fiets; zorg ervoor dat je een goede, veilige fiets hebt! 



X11 Media en Vormgeving Utrecht - Vondellaan 178, 3521 GH - Noordse Parklaan 4, 3513 GV  
030-2807099 - info@x11.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Op onze school laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen. Ook jij kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor je 
schade zou kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 
Toch vinden we het belangrijk om je toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en 
video’s waar je op staat. 
 
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen ook foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 
school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ouders en andere leerlingen ook 
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
 
Leerlingen 
Leerlingen die per 1 augustus 16 jaar of ouder zijn vullen zelf het toestemmingsformulier in.  
Wordt een leerling in de loop van het schooljaar 16 jaar, dan vult de leerling het formulier zelf 
in en vervalt de toestemming van de ouders/verzorgers. 
In te vullen door leerling van 16 jaar of ouder: Klik hier voor het toestemmingsformulier voor 
leerling! 

 
Ouders/verzorgers 
Is uw kind nog geen 16 jaar op 1 augustus dan vult u het AVG toestemmingsformulier in. 
Klik hier voor het toestemmingsformulier voor ouders! 
 
Terugkomen op de gegeven toestemming mag natuurlijk altijd. Ook mag op een later moment 
alsnog toestemming gegeven worden.   
 
Alvast bedankt voor je medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
Fleur Wiersma 
AVG Functionaris 
fleurwiersma@x11.nu  
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

AVG 
 

voor leerlingen van 16 jaar en ouder 
voor ouders/verzorgers van leerlingen onder 16 jaar  

https://docs.google.com/forms/d/1LRHh0cwBwBHNhfjHyytav-2kS-oTsilhFqc906fvaTA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LRHh0cwBwBHNhfjHyytav-2kS-oTsilhFqc906fvaTA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1h6kbsstzRJcA8k7BP6-WPHksxBUNZmAG9oD-HwTjkYU/edit
mailto:fleurwiersma@x11.nu


Nieuw!   Voor  
   ouders!

Wat is het Cito Volgsysteem voor het 
voortgezet onderwijs?
De school van je kind gebruikt toetsen van het Cito Volgsysteem VO.  
Deze toetsen zijn een hulpmiddel voor docenten om te bepalen hoe vaardig een 
leerling is ten opzichte van andere leerlingen. Er wordt dan gekeken naar 
leerlingen op hetzelfde onderwijsniveau, een niveau lager én een niveau hoger. 

Het Cito Volgsysteem VO bestaat uit vier toetsen in de eerste drie schooljaren. Toets 0 en Toets 1 worden in 
het eerste jaar van het voortgezet onderwijs afgenomen. Toets 2 volgt in het tweede en Toets 3 in het derde 
jaar. De toetsen van het volgsysteem hebben een ander doel dan de zogenaamde ‘methodegebonden 
toetsen’. Met methodegebonden toetsen toets je hoe goed een leerling de lesstof beheerst, die net is 
aangeboden. De toetsen van het volgsysteem zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van je kind te 
vergelijken met andere leerlingen, los van de methode en docent. Voor deze toetsen hoeven leerlingen niet 
te oefenen. Op basis van de resultaten kunnen docenten extra ondersteuning of uitdaging aanbieden, zodat 
jouw kind zich optimaal ontwikkelt.

Zes kernvaardigheden getoetst 
✓ Nederlands leesvaardigheid
✓ Nederlands woordenschat
✓ Nederlands taalverzorging
✓ Engels leesvaardigheid
✓ Engels woordenschat
✓ rekenen/wiskunde

De school bepaalt wat er wordt afgenomen
Deze zes kernvaardigheden geven een goed beeld van het niveau en de ontwikkeling van iedere leerling.  
De vaardigheden zijn ook belangrijk voor vrijwel alle andere schoolvakken. 

De school bepaalt zelf of zij alle onderdelen toetsen. Nadat een toets is gemaakt, verwerkt Cito de antwoorden. 
Binnen tien werkdagen ontvangt de school de leerlingrapporten. Hierop is te zien hoe leerlingen de toets 
hebben gemaakt. Als je kind opnieuw een toets van het volgsysteem maakt in dezelfde of volgende klas, kan 
de school zien of je kind vooruitgaat. 



 

Schoolkamp 2019-2020 
 

Leerjaar 1  
 

Schoolkamp … waarom? 
Het schoolkamp is een belangrijk onderdeel van de 
start van het schooljaar, want iedereen, leerlingen en 
docenten, leert elkaar dan goed kennen en daar 
hebben we het verdere schooljaar profijt van. 
 
Hieronder hebben we een aantal belangrijke zaken 
voor u op een rijtje gezet: 
 

Programma 
Maandag 9 september 2019  
Leerlingen van x1a, x1b, x1c en x1d verzamelen 
zich om 9.00 uur, met fiets én bagage op het 
schoolplein van de Noordse Parklaan. 
 
Leerlingen van x1e, 1f en x1g verzamelen zich om 
9.30 uur, met fiets én bagage op het schoolplein van 
de Noordse Parklaan.  
 
Leerlingen van x1h, x1i en 1j verzamelen zich om 
10.00 uur, met fiets én bagage op het schoolplein van 
de Noordse Parklaan.  
 
Het begin van vier dagen vol met avontuurlijke en 
creatieve activiteiten! 
 
Donderdag 12 september 2018 komen de leerlingen 
weer terug; na een bezoek aan het zwembad! 
Rond 15.00 uur worden de leerlingen weer verwacht 
op het schoolplein. 
  
Het verblijfadres: Twee locaties van De 
Paasheuvel-groep: Houtduif en Leeuwenkuil  
Woudenbergseweg 47 
3711 AA Austerlitz 
 
Belt u in geval van nood naar: Moniek Rieter, 
directeur: 06-22604656. Zij zal zo nodig contact 
opnemen met de ‘kampgangers’. Gelieve niet zelf 
naar de accommodatie te bellen. 
 
Verzekering:  
Via school is een ongevallenverzekering afgesloten.  
 

Bagage 
We gaan met de fiets naar het kamp. De bagage 
wordt per auto vervoerd.  
Gebruik één stevige tas (geen losse en of open 
tassen) en voorzie alles van je naam. 
Neem kleding mee die tegen een stootje kan en die 
vuil mag worden; alle activiteiten zijn in het bos. 
 
 

Meenemen (dit geldt voor iedereen): 

o Fiets! 
o tas met regenkleding/drinken/lunchpakket  

voor onderweg 
o Slaapzak, onderlaken en kussensloop (verplicht) 
o pyjama 
o 4 x ondergoed  
o 3 x broek/ t-shirt/ bloes  
o warme trui    
o 4 paar sokken    
o jack/jas      
o tandpasta/ tandenborstel  
o shampoo/zeep 
o deodorant roller (spuitdeo is niet toegestaan!) 
o zonnebrandcreme, muggenstift 
o handdoek(en)    
o sportkleding, inclusief sportschoenen 
o zwemkleding  + handdoek/badlaken  
 (in aparte tas) + € 0,50 voor kluisje 
o dichte schoenen 
o slippers of sloffen voor binnen. We mogen niet  
  met de schoenen binnen, deze laten we bij de  
 deur achter in de daarvoor bestemde rekken.  
o 2 theedoeken  
o spullen voor de Disco/Bonte avond 
o zaklamp op batterijen 
o bord/beker/(soep)kom/drinkfles/bestek en 
     lunchtrommel 
o etui met inhoud  
 (zie materialenlijst 2019) 
o dummy voor creatieve opdrachten 
 
Eventueel:  
Spelletjes en zakgeld (max.€ 10,- ). 
 
Nog wat afspraken 
o Energydrink mag niet meegenomen worden, 

snoep en snacks wel.  
o Roken mag niet.  
o Telefoons zijn niet toegestaan. Telefoons mogen 

wel ingeleverd worden bij de mentor. 
 
We hebben er veel zin in, het weer hopelijk ook!  
 
Met vriendelijke groet 
Mentoren en begeleiders van kamp leerjaar 1 
 

Bewaar deze informatie goed! 
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Leerjaar 1  
 

 

Bij voorkeur digitaal 
Klik hier voor het digitale formulier 
 
Voor 30 augustus invullen  
 
Papierenversie opsturen naar: 
X11 media en vormgeving,  
Postbus 5175,  
3502 JB Utrecht of mailen naar info@x11.nu 

 
 

Naam leerling: 

……………………………………………………………...…

………………………………………….. klas……………..                                            

 

 
Medicijnen 

Ik gebruik medicijnen:      

                                      ja /  nee* 

Zo ja, het gaat om (naam medicijn) 

……………………………………………………….…………

……………….................................................................... 

Tijdstip(pen) van inname medicijn:  

………………………………………………………………….

……………..………………………………………………….. 

Ik kan dit zelfstandig:     

                         ja / nee* 

Wanneer ik dit vergeet:  

…………………………………………………………………

……………………..…………………………………………. 

Naam en nummer ziektekostenverzekering:  

…………………………………………..……………………

……………………………………………………………….. 

 

 

 
Dieet 

Ik heb een speciaal dieet:    

                        ja / nee* 

Zo ja, dit dieet bestaat uit: 

...………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

Ik eet alleen vegetarisch/halal (leerlingen die halal eten 

krijgen ook vegetarische gerechten)        ja / nee*  

 

 
Overig 

Ik ben in het bezit van een zwemdiploma:   

                        

                                                                 ja / nee* 

 

 
Bereikbaarheid ouders / verzorgers 

 
Wij willen een telefoonnummer waarop 
ouders/verzorgers 24 uur per dag bereikbaar zijn.  
 
In noodgevallen of indien noodzakelijk, moeten zij 
bereikbaar zijn. Bij wangedrag dienen zij hun 
zoon/dochter direct op te halen! 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s): 

…………………………………………………………………

……………………….……………………………………….. 

 

Telefoonnummer(s): 

………………………………………..………………………

……………………………………......................................  

E-mailadres ouders: 

……………………….……...................................................

......................................................................................... 

 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):  
 
………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 

 

Allergie 

Ik ben allergisch voor: 

…………………………………………………………………

…………..………………….………………………………… 

In geval van nood moet het volgende gebeuren:  

…………………………………………………………………

…………………………………………..…………………… 

https://docs.google.com/forms/d/1bHlhgT1S1PPEVqimUifFfrkb_7sww0RSaPXCnucoW34/edit
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Schoolkamp … waarom? 
Het schoolkamp is een belangrijk onderdeel van de 
start van het schooljaar, want iedereen, leerlingen en 
docenten, leert elkaar dan goed kennen en daar 
hebben we het verdere schooljaar profijt van. 
Hieronder hebben we een aantal belangrijke zaken op 
een rijtje gezet: 
 

Programma 
Maandag 9 september 2019 
Alle leerlingen van het derde leerjaar verzamelen zich 
volgens rooster, met fiets én bagage op het 
schoolplein op de Vondellaan. 
 
Rooster aanwezig:  

3A 11:30 uur 3E 10:30 uur 
3B 11:15 uur 3F 10:15 uur 
3C 11:00 uur 3G 10:00 uur 
3D 10:45 uur 3H 09:45 uur 

 
Het begin van vier dagen vol met avontuurlijke, 
heldhaftige en creatieve activiteiten! 
 
Donderdag 12 september 2019 
Tussen 14.00 en 15.00 uur worden de leerlingen weer 
verwacht op het schoolplein. Van alle leerlingen wordt 
verwacht dat we volgens het principe; samen uit 
samen thuis op kamp gaan. Iedereen fiets dus ook 
weer terug naar de Vondel. Mocht u daar als ouder 
anders over denken, kunt u contact opnemen met de 
betreffende mentor.  
 
Je neemt mee: 
 fiets (+ fietspomp) 
 tent 

 luchtbed + pomp/slaapmat 
 een slaapzak, een kussen en een hoeslaken 
 kleding (ook voor koudere avonden!)  
 zwemkleding 
 regenkleding en sportkleding (incl. 

sportschoenen) 
 toiletspullen en een zaklamp  
 alle bagage voorzien van een label met daarop je 

naam en je klas! 
 een plastic tas voor vuile kleding 
 een bidon of beker voor water! Geen beker = 

geen drinken!  
 
Neem spullen niet in een vuilniszak mee, vanwege de 
kans dat men die per ongeluk weggooit.  
 
En verder: 
 je ID (identiteitskaart) of paspoort 
 een beetje zakgeld (op het kampeerterrein is een 

winkeltje aanwezig) 
 

 een rugzak/tas voor bijvoorbeeld een lunchpakket 
(heenweg) en regenkleding 

 een schrift en pen om aantekeningen te kunnen 
maken 
 

Regels en afspraken: 

Met een grote groep op kamp gaan, kan niet zonder 
regels en afspraken. Hieronder staan de belangrijkste 
regels en afspraken: 
 leerlingen houden zich aan de regels van het 

kampeercentrum en de kampleiding (docenten)! 
 leerlingen hebben respect voor en luisteren naar 

het personeel van het kampeercentrum. 
 tussen 23:00 en 07:00 uur is het op het 

kampeercentrum stil.  
 leerlingen hebben respect voor elkaar en voor 

elkaars eigendommen.  
 leerlingen hebben respect voor andere gasten op 

het kampeerterrein. 
 
Telefoon 
Je mag je telefoon meenemen, maar bedenk wel; 
 Een telefoon is diefstal- en verliesgevoelig, wij zijn 

hier niet voor verantwoordelijk. 
 We gaan op kamp om contact met elkaar te 

maken, een telefoon heb je dus niet nodig. 
 Er zijn op de camping weinig oplaadpunten. 
 Tijdens de groepsactiviteiten is het niet 

toegestaan om gebruik te maken van telefoons. 
 
In geval van nood is er contact mogelijk via 
Moniek Rieter 06-22604656  de mentoren mogelijk. 
 
Let op! 
Leerlingen dragen zelf ook zorg voor een goed 
verloop van het kamp. Zo worden de leerlingen 
bijvoorbeeld ingeschakeld bij corveediensten. We zijn 
te gast op het kampeercentrum en willen als school 
ook in de toekomst met andere groepen op hetzelfde 
kampeercentrum weer welkom zijn. 
 

Het verblijfadres: 
Vakantiepark Eiland van Maurik 
Eiland van Maurik 7 
4021 GG Maurik (Gld) 
Website: www.eilandvanmaurik.nl  
 
We hebben er veel zin in, laten we hopen dat het 
weer ook mee zit!  
 
Met vriendelijke groet, 
Mentoren en begeleiders van kamp leerjaar 3 
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Bij voorkeur digitaal 
Klik hier voor het digitale formulier 
 
Voor 30 augustus invullen  
 
Papierenversie opsturen naar: 
X11 media en vormgeving,  
Postbus 5175,  
3502 JB Utrecht of mailen naar info@x11.nu 

 

 

 

Medicijnen 
 

Ik gebruik medicijnen   ja / nee* 
 
Zo ja, het gaat om (naam medicijnen) 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Tijdstip(pen) van inname medicijnen 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Ik kan dit zelfstandig    ja / nee* 
 
Wanneer ik dit vergeet: 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Naam en nummer ziektekostenverzekering: 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 

 

Dieet / halal / vegetarisch 
 
Ik heb een speciaal dieet   ja / nee* 
 
Zo ja, dit dieet bestaat uit 
 
…………………………………………………………………. 
 
Ik eet vegetarisch   ja / nee* 
 
Ik eet halal    ja / nee*  
 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 

 
Bereikbaarheid ouder(s) / verzorger(s) 

 
Wij willen een telefoonnummer waarop ouder(s) / 
verzorger(s) 24 uur per dag bereikbaar zijn.  
 
In noodgevallen of indien noodzakelijk, moeten zij 
bereikbaar zijn. Bij wangedrag dienen zij hun zoon / 
dochter direct op te halen! 
 
Naam ouder(s) / verzorger(s):  
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer(s):  
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
E-mailadres ouder(s) / verzorger(s):  
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):  
 
 
 
…………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Naam leerling: 

…………………………………………………………………. 

Klas: ……………. 
 

 

Allergie 
 
Ik ben allergisch voor: 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
In geval van nood moet het volgende gebeuren: 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 

 
Overig 

 
Ik ben in het bezit van een zwemdiploma ja / nee* 
 

https://docs.google.com/forms/d/1bHlhgT1S1PPEVqimUifFfrkb_7sww0RSaPXCnucoW34/edit
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