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Belangrijke data 
21 dec schaatsen met alle leerlingen 

22 dec t/m 6 jan Kerstvakantie 

7 jan 2019 studiedag medewerkers;  

 leerlingen vrij! 

15 + 17 jan open lesmiddagen 

 lessen tot 13.10uur 

21 t/m 22 jan Classic Tour  x1e t/m x1i 

21 t/m 25 jan MBO meeloopdagen leerjaren 3 en 4 

26 jan open dag X11 (VL en NPL) 

31 jan Kijkavond voor ouders en leerlingen 

20 feb voorstelling Guerilla Dox  x1a t/m x1d 

 Fotodok Kick Off  x3a, x3c, x3e, x3f 

23 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie 

(uitgebreidere informatie over activiteiten vindt u op onze 

website onder ‘Agenda’) 

Inleiding 
Wissel van docenten 

Door de groei van de school, de veranderingen in het 

examenprogramma MVI, de behoefte om leerlingen ook 

keuzes in het programma aan te bieden, door terugkomst 

van docenten en door vertrek van docenten, wijzigt het 

rooster ook gedurende het schooljaar. We werken dus 

niet meer met een jaarrooster maar met een rooster per 

periode.  

 

Als er in de loop van het jaar een wisseling van docenten 

noodzakelijk is, dan nemen we wel een aantal zaken in 

acht:  

 Bij een examenklas proberen we een docentwissel te 

voorkomen. Mocht dat echt niet lukken, dan proberen 

we te kiezen voor een docent die al eerder aan die 

klas les gegeven heeft. 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde 

en natuur-/scheikunde proberen we de kwaliteiten 

van de docent zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij 

de behoefte en niveau van een klas. 

 Voor de praktijkvakken zijn docentwissels 

onvermijdelijk aangezien sommige keuzevakken 

slechts een half jaar gegeven worden. 

 Omdat we het niet verantwoord vinden dat leerlingen 

gedurende de dag van locatie wisselen, kiezen we 

dan dus voor een docentwissel. 

 

Na de kerstvakantie zullen de volgende wijzigingen 

worden doorgevoerd: 

Vakgroep Nederlands per 1 januari 2019 

 Agnes Bos neemt afscheid 

 Jose Pels is in december teruggekomen van 

zwangerschapsverlof en neemt 4 derdejaars klassen 

over: x3a, x3b, x3c, x3e 

 De eindexamenklas x4d wordt overgenomen door 

Ruuth Verhoeff 

  

Vakgroep Kunst en MVI per 1 januari 2019 

 Michiel Lucassen (I&P, ITGT, O&O) neemt afscheid 

 Matthijs Beil (I&P, MVI, KV) neemt afscheid 

 Arnoud Warschauwer draagt zijn lessen I&P over, en 

gaat meer lessen MVI in het tweede en derde jaar 

geven aan x2f, x3a, x3b en x3c 

 Rozan de Wit versterkt de vakgroep Kunst en gaat 

KV geven in het tweede en derde jaar: x2f, x2h, x3a, 

x3b, x3c en x3e 
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 Piet Benthem versterkt de vakgroep MVI en gaat I&P 

geven in het eerste en tweede jaar aan x1b, x1c, x1e, 

x1i, x2a, x2c en x2e 

 Auke Hehenkamp stapt over van KV naar I&P, en 

gaat I&P geven in het eerste, tweede en derde jaar, 

x1d, x2b, x3a, x3b, x3c, x3d en x3e 

  

Vakgroep NASK per 1 januari 2019 

 Jeroen Bezemer neemt afscheid en draagt zijn 

klassen x3a, x3e en x4a per 1 februari over 

 Lennart Verton neemt de lessen aan x3e, x4a en 

scheikunde aan x4h over 

 Sue Ann neemt de lessen aan x3a over 

 Chiel Brand gaat meer werken in het eerste jaar: x1b 

en x1h 

 Marc van Loon gaat meer werken in het tweede jaar: 

x2g 

 Susan Alberti versterkt per 1 maart 2019 de vakgroep 

NASK.  Wijzigingen worden nog gecommuniceerd 

  

Vakgroep M&M per 1 januari 2019 

Claire Esser versterkt de vakgroep m&m en neemt 3 

tweedejaars groepen over: x2a, x2c en x2g 

 

Vakgroep Engels per 1 maart 2019 

Jan Senten versterkt vanaf 1 maart 2019 de vakgroep 

Engels.  Wijzigingen worden nog gecommuniceerd 

 

Mentoraat 

 Het mentoraat van x4d wordt voortgezet door José 

Pasmans 

 Ramon van der Hout neemt het mentoraat x2g over 

 Marion Willemsen neemt het mentoraat van x2d over 

 Ilse de Vlaming wordt opnieuw mentor van x2f 

 Paul Dokkum zet het mentoraat van x1g zelfstandig 

voort 

De schoolleiding en de roostermakers  

Nieuwe website X11 
Sinds 10 november hebben we een nieuwe website. Deze 

bestaat uit 4 delen:  

Naar X11, met informatie over o.a. open dagen en de 

aanmeldingsprocedure;  

Op X11, met praktische informatie voor leerlingen en 

ouders in het geval leerlingen op X11 zitten;  

Over X11, met meer informatie over waar we als school 

voor staan en  

ZO X11, een pagina met artikelen voor leerlingen, ouders 

en externe betrokkenen, die een beeld geven waar we als 

school mee bezig zijn, welke ontwikkelingen er spelen in 

het creatief-technische werkveld en het onderwijs.  

 

Door artikelen een of meerdere keren per week te 

wisselen/vervangen, trachten we de bezoekers van de 

website te prikkelen om te lezen wat er speelt binnen 

gemeenschap die we als X11 zijn (waar samen geleerd 

en gewerkt wordt). 

 

Artikelen kunnen door iedereen geschreven worden, dus 

ook door leerlingen en ouders. Een artikel kan gaan over 

een onderwijservaring of over een ontwikkeling die je als 

leerling of ouder waarneemt, een project wat je graag 

eens zou willen initiëren. Mocht je een leuk thema 

hebben, maar mocht je graag wat hulp willen bij het 

vormen van een artikel, stuur het dan als een prototype in, 

dan nemen wij contact met je op om er samen te werken.  

 

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we interessante 

en leuke content blijven houden bij de voorpagina van 

onze site! 

 

Mocht je andere vragen of opmerkingen hebben over de 

website, neem dan contact op via jeppedenuijl@x11.nu 

Culturele Activiteiten 
Na de introductieperiode waarbij er vooral bij leerjaar 2 en 

4/5 veel culturele activiteiten zijn ondernomen, hebben er 

in de afgelopen maanden opnieuw veel interessante 

samenwerkingen met culturele partners plaatsgevonden. 

 

In een artikel op de website maakten we al melding van 

de afsluiting van het AV-project in leerjaar 4. Na een 

introductie in het Louis Hartlooper Complex (LHC), 

mailto:jeppedenuijl@x11.nu
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hebben de vierdejaars leerlingen films bedacht, 

georganiseerd en gemaakt. De eindresultaten waren 

daarvan te zien alle filmzalen van het LHC. 

 

Leerlingen uit leerjaar 1-3 hebben in de tussentijd het 

Nederlands Filmfestival bezocht.  

 

De leerlingen van leerjaar twee zijn naar verschillende 

workshops geweest waar zij een indruk kregen wat er 

komt kijken bij het maken van een film. Ze zijn zelf aan de 

slag gegaan als acteur, regisseur, stuntman of 

stuntvrouw, montage of filmmuziek.  

 

De klassen 2F en 2G hebben in samenwerking met Setup 

medialab interactieve installaties gemaakt, waarvan een 

selectie te zien was in de Domkerk tijdens de afgelopen 

Culturele Zondag.  

 

Portretten van leerlingen uit 2C waren in datzelfde 

weekend te zien in Tivoli Vredenburg waarbij ze allemaal 

een 2D of 3D interpretatie van een band hebben gemaakt 

die optrad tijdens Le Guess Who? 

 

Er was een klein groepje eerstejaars leerlingen dat in 

samenwerking met Skatepark Utrecht de afgelopen 

weken heeft gebouwd aan een aantal obstacles op de 

Noordse Parklaan.  

 

De Kunstbende was onlangs op X11 om leerlingen uit 

verschillende klassen met behulp van een 

verrassingsoptreden, ritme- en dansworkshop te 

inspireren om wellicht mee te doen met de wedstrijd van 

verschillende kunstdisciplines.  

 

Klas 2C werkt met fotografie aan een project over voedsel 

en voeding, wat in samenwerking met de ontwerpstudio 

Makkink & Beij wordt vormgegeven.  

 

Klas 1G heeft onlangs het nieuwe Experience Centre van 

VodafoneZiggo mogen testen, waarbij ze met elkaar 

reflecteerden op hun eigen en elkaars online gedrag.  

 

Vier derde klassen hebben een voorstelling gezien van 

Theater Utrecht. Deze werd op school gespeeld en 

behandelde thema’s als uitsluiting, pesten en 

vriendschap.  

 

Enkele leerlingen uit 2H hebben een film opgenomen voor 

de jeugdgezondsheidszorg, waarbij ze ook even een kijkje 

konden in de montagestudio. 

 

We proberen zoveel mogelijk deze culturele activiteiten te 

delen via social media of op onze website. Mocht je iets 

gemist hebben of mocht je een goed idee hebben voor 

een toekomstige samenwerking met een culturele 

instelling, laat het ons weten. Zo kunnen we samen voor 

mooi onderwijs zorgen! 

Jeppe den Uijl 

Classic Tour  
Stadsschouwburg Utrecht  
Op maandag 21 januari gaan de klassen 1F, 1G, 1H en 

1I naar de Stadsschouwburg. Op dinsdag 22 januari 

gaat klas 1E. 

 

De Classic tour is een theatrale rondleiding door het 

theater waar je wordt meegenomen naar het ontstaan van 

het theater: De Griekse Tragedie. Van het stookhok in de 

kelder tot de kostuumrekken op zolder. Van kleedkamers 

tot toiletten, van artiestenfoyer tot regiecabine. Je leert 

over mythen, over de grote drie tragedieschrijvers, over 

helden en schurken, godinnen en goden en de tragische 

maar ook komische gebeurtenissen. 

 

En je mag meedoen. Je speelt in het koor of zit in het 

houten Paard van Troje. Je wacht als soldaat in de haven, 

omdat er geen wind is om weg te zeilen of je wordt 

gevraagd je mond te houden over de plannen van een 

moordenares. Ondertussen zie je hoe het theater in deze 

tijd wordt gemaakt; van tekst tot uitvoering en van idee tot 

decorontwerp. En zo zijn ontstaan en uitvoering van het 

theater in een rondleiding met elkaar versmolten. 

 

https://www.x11.nu/zelf-een-skatebaan-bouwen/


 

 

De Classic Tour is een theateravontuur onder begeleiding 

van professionele acteurs. 

 

Meer info kan je vinden op: 

https://www.aluin.nl/voorstelling/classic-tour 

 

Belangrijke afspraken tijdens de voorstelling: 

 Wees op tijd voor het fietsen, je kan niet meer naar 

binnen als je te laat bent 

 Tijdens voorstellingen zijn telefoons uit en mag er niet 

gegeten en gedronken worden 

 Als je als acteur mensen in het publiek hoort dan raak 

je snel afgeleid waardoor de voorstelling anders wordt 

dan als de concentratie goed is. Het is daarom 

belangrijk dat je stil bent tijdens de voorstelling.  

Wat verder belangrijk = 

 klas 1G en klas 1H moeten om 08:40 uur bij de 

Stadsschouwburg Utrecht verzamelen. Vanaf het 4e 

uur volgen zij weer de lessen op school. 

 klas 1F en klas 1I hebben de eerste twee uur gewoon 

les. Daarna gaan ze per klas naar de Schouwburg 

fietsen 

 klas 1e heeft ook de eerste twee uur les en daarna 

fietsen ze gezamenlijk naar de Schouwburg toe en 

hebben daarna vrij. 

Bij vragen kunt je mailen naar rvrijland@x11.nu  

Namens de vakgroep Drama, Rozemarijn Vrijland 

MBO meeloopdagen 
In de week van 21 januari is er een nieuwe ronde van de 

MBO meeloopdagen. Tijdens deze dagen kunnen 

leerlingen een dagdeel meedraaien op een MBO-

opleiding van keuze. Deze keuze dienen ze vooraf aan te 

geven in Intergrip. Ze worden bij het aanmelden begeleid 

door hun mentor. Het is geen verplichte activiteit, wanneer 

een leerling zich aanmeldt, wordt de aanwezigheid op die 

meeloopdag vereist op het MBO. Mocht een leerling 

alsnog niet aanwezig kunnen zijn, dient hij zich af te 

melden via Intergrip. 

Inschrijven MBO’s leerlingen 
leerjaar 4 
Momenteel heeft iets meer dan de helft van de leerlingen 

uit leerjaar 4 zich ingeschreven op een MBO opleiding. 

Mocht je zoon/dochter dat nog niet gedaan hebben, maak 

dan gebruik van de Kesrtvakantie om je samen nog eens 

te oriënteren op de verschillende opleidingen. Het is 

wenselijk dat alle leerlingen zich zo snel mogelijk bij een 

opleiding naar keuze hebben ingeschreven omdat 

verschillende opleidingen snel vol raken.  

Mylo Janssen 

Ondersteuning 

In de vorige oudernieuwsbrief hebben we u al kort 

geïnformeerd over het uitgangspunt van ondersteuning op 

X11: 

"Alle leerlingen doorlopen de best passende loopbaan. De 

mentor is voor leerlingen en ouders het eerste 

aanspreekpunt. De mentor kan indien nodig altijd beroep 

doen op het ondersteuningsteam. We gaan dan uit van de 

hulpvraag van de mentor of betreffende leerling en kijken 

samen met hen welke ondersteuningsbehoefte er is, 

zodat we de juiste ondersteuning op maat kunnen 

bieden." 

 

De komende periode zijn we bezig met het verdiepen van 

een aantal thema's, zoals social media, middelengebruik 

en (gewenst) gedrag van leerlingen en docenten. Dit kan 

zal resulteren in mentorlessen, bijscholing voor docenten 

en/of adviezen voor ouders.  

Het ondersteuningsteam: Marlon Verschuren, Marion 

Willemsen, Jeppe den Uijl en Joke Bolt 

Medezeggenschapsraad 
Sinds dit schooljaar heeft X11 een nieuwe MR 

(medezeggenschapsraad). Deze raad houdt zich bezig 

met het beleid van de school.  

 

 

https://www.aluin.nl/voorstelling/classic-tour
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De MR bestaat uit drie onderdelen:  

 de personeelsgeleding,  

 de oudergeleding en  

 de leerlingengeleding.   

 

De drie onderdelen hebben natuurlijk niet altijd dezelfde 

opvattingen en belangen, maar ze werken samen om X11 

zo goed mogelijk te laten functioneren. 

 

Op dit moment zijn vier leden van het personeel in de 

personeelsgeleding: Merel Eijkelhof, Rogier Boers, 

Rozemarijn Vrijland en Ton van Gastel. Zij gaan aan de 

slag om de raad verder vorm te geven. Zij houden zich nu 

bezig met het bepalen van de doelstellingen en 

reglementen van de MR. Als zij duidelijk hebben wat er 

wordt verwacht en hoe we met elkaar omgaan, zal de MR 

actief ouders en leerlingen gaan werven. 

Rogier Boers 

Examenzaken 
Voor leerjaar 4 gaat het schooljaar altijd sneller dan je 

verwacht. In maart zullen de laatste reguliere lessen zijn, 

begint het praktijkexamen van kv2 en in april beginnen de 

examentrainingen en het praktijkexamen voor MVI.  

 

In januari gaan wij met alle vakdocenten het definitieve 

examenniveau bepalen. In de eerste schoolweek van 

januari krijgt u van ons een brief waarin u de huidige 

resultaten kunt lezen en waarin u kunt zien of uw kind op 

de juiste weg richting een examen is. Daarna vinden ook 

de gesprekken met mentoren over eventuele op-, of 

afstroom plaats.  

 

Ons doel is om leerlingen dan nog voor de toetsweek in 

januari allemaal op het juiste niveau te hebben 

ingeschreven. 

Half februari krijgt u van ons een compleet overzicht met 

de exacte data voor de praktijkexamens en de dagen 

waarop uw kind verwacht wordt op de examentrainingen. 

Bas Lubbers 

Kijkavond 

De afgelopen twee perioden hebben we veel geleerd, 

gemaakt en beleefd op X11. Waarschijnlijk hoort u thuis 

vast het een en ander over hoe het gaat, maar het is nog 

leuker om het op school zelf te komen ervaren. 

 

Op donderdag 31 januari bent u van harte uitgenodigd op 

de eerste* kijkavond van dit schooljaar. Per leerjaar is er 

een speciaal programma samengesteld: 

Leerjaar 1 & leerjaar 2 

Locatie:  Noordse Parklaan 

Tijd:   19.00 tot 21.00 uur 

Elke klas heeft gezamenlijk een presentatie voorbereid 

waarin ze u vertellen, demonstreren en laten ervaren wat 

ze de afgelopen twee perioden op X11 hebben geleerd.  

Daarna is de mogelijkheid om in de gebouwen diverse 

projecten te bekijken. 

Leerjaar 3  

Locatie:  Vondellaan 

Tijd: 19.00 -20.00 uur   

Elke klas heeft gezamenlijk een presentatie voorbereid  

waarin ze u vertellen, demonstreren en laten ervaren wat 

ze de afgelopen twee perioden op X11 hebben geleerd. 

Tijd: 20.00 -21.00 uur   

Expositie van het werk van de beeldende vakken. Ook is 

er gelegenheid om het werk van leerjaar 4 te bekijken. 

Leerjaar 4 & leerjaar 5 

Locatie:  Vondellaan 

Tijd:  19.00 – 21.00 uur 

 Expositie MVI “Ten Toon”  

 Expositie Kunstvak 2 

 Bioscoop met films uit de eerste periode 

De uitnodiging met het definitieve programma volgt nog. 

 

* De eerste kijkavond is speciaal voor de ouders en 

verzorgers. De tweede kijkavond vindt plaats op 

donderdag 11 juli en is open voor iedereen, dus licht de 

rest van de familie maar vast in. Ze zijn van harte welkom. 

Charlotte Henning 



 

 

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, maar zeker vóór 31 januari 

2019l! Mailen mag ook naar info@x11.nu.  

 

(Er zijn meerdere gemeentes die ondersteunende 

regelingen hebben. Informeer hiervoor bij uw 

woongemeente.) 

Mary van Hofwegen 

Belangrijke emailadressen 

afwezig@x11.nu 

Ziek- en afwezigheidsmeldingen; graag vóór 8.40 uur, 

door één van de ouders/verzorgers doorgeven.  

We verwerken alleen de afmeldingen van het mailadres 

van (een) van de ouders. 

Aandachtspunten voor het afmelden: 

 Vermeld altijd de voor- én achternaam van uw kind 

 Vermeld altijd de reden van afwezigheid  

 Bij afmelding voor een doktersbezoek etc. graag 

vermelden welke lesuren uw kind afwezig is. 

 Bij betermelding graag de begindatum en einddatum 

van afwezigheid.  

magister@X11.nu 

Het is belangrijk dat u zélf uw gegevens als e-mailadres 

en telefoonnummer up-to-date houdt. Wij gebruiken 

Magister ook voor het verzenden van berichten aan u.  

 

Mocht u hulp nodig hebben bij het inloggen of bij andere 

zaken rondom Magister dan kunt u mailen naar genoemd 

mailadres. 

 

 

 

http://www.u-pas.nl/
mailto:info@x11.nu

