
Ervaringen introductie door de leerlingen

○ De leerlingen laten in groepjes zien wat zij gedaan hebben en hoe zij dit ervaren hebben 

Dia 1INFORMATIEAVOND



Ontwikkelingen op X11

○ Dit schooljaar 835 leerlingen, komende jaren richting 1000 (ivm groei stad)

○ Noordse Parklaan  en Vondellaan, beide locaties les, niet fietsen tussen locaties op een 

dag, komende jaren naar grotere locatie ipv Noordse Parklaan

○ X11 is onderdeel van Nuovo scholengroep, deze is gefuseerd met (4) Schoonoord 

scholen uit de regio

○ X11 is organisatie met kleine managementlaag; docenten en mentoren worden 

ondersteund door teams (kwaliteitsgebieden) op gebied van leerlingontwikkeling, data-

analyse, curriculumontwikkeling, professionalisering en facilitaire zaken
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www.x11.nu

→ klik bovenaan op ‘rooster’
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Lesrooster
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http://www.x11.nu


KENNISMAKINGSAVOND LEERJAAR 1
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Lestijden
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Lesuur 1 08.40 uur - 09.30 uur

Lesuur 2 09.30 uur - 10.20 uur

pauze 10.20 uur - 10.40 uur 

Lesuur 3 10.40 uur - 11.30 uur

Lesuur 4 11.30 uur - 12.20 uur

Lesuur 5 12.20 uur - 13.10 uur

pauze 13.10 uur - 13.40 uur 

Lesuur 6 13.40 uur - 14.30 uur

Lesuur 7 14.30 uur - 15.20 uur

Lesuur 8 15.20 uur - 16.10 uur 

Op dinsdag vergadermiddag van 13.40 uur – 17.00 uur (leerlingen hebben geen les).



De vakken
Ne Nederlands
En Engels
sp Spaans
Wi wiskunde
Nask1 natuur- & scheikunde 1

(natuurkunde, biologie, scheikunde)
ma1 maatschappijleer
lo lichamelijke opvoeding
mena mentoractiviteit
nat natuurkunde (havo)
ges geschiedenis (havo)
schk scheikunde (havo)
mvt3 moderne vreemde taal 3 (havo)
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mvi media, vormgeving & ICT
i&p innovatie & prototyping
game K keuzevak gamedesign
fotoK keuzevak fotografie
signK keuzevak sign
3dvrK keuzevak 3d vormgeven
tsiK keuzevak tekenen, schilderen en illustreren
vgtgK keuzevak vormgeven en typografie
t&tK technologie & toepassing (vak in het vrije 
deel)
maskK maatschappijkunde (vak in het vrije deel)
kv2K kunstvakken beeldend (vak in het vrije deel)
te tekenen (havo)
o&o onderzoek & ontwerp (havo)



Onderwijs is overal
• We sluiten aan bij het niveau (examen op verschillende niveaus)

• We bieden ruimte door extra vakken aan te bieden in de bovenbouw (Spaans, 

maatschappijkunde, kunstvakken beeldend, technologie & toepassing)

• We sluiten aan bij de interesse van leerlingen: ruimte voor eigen interesses bij 

opdrachten, ruimte voor buiten de school leren (opdrachten externe partners als 

Nederlands Filmfestival, TivoliVredenburg, vo-raad) https://www.x11.nu/op-

x11/onderwijs-is-overal-8936
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https://www.x11.nu/op-x11/onderwijs-is-overal-8936


Huiswerk

○ Werken in de klas….en soms thuis

○ De docent geeft het op:

■ leerling schrijft het in zijn agenda

■ ook te zien in Magister

○ Toetsen worden het hele jaar door gegeven (geen toetsweek)

○ Vanaf de herfstvakantie staat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

in Magister en op de website van X11
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Cito

• Cito 0 (lj1 september) is nulmeting 

• Cito 1 (lj1 mei) is voortgangsmeting

• Cito 2 (lj2 maart) is voortgangsmeting

• Cito 3 (lj3 april) is voortgangsmeting
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Verslag over de voortgang

• 4 periodes van 10 weken

• Alleen digitaal, via Magister

• Beoordeling: op niveau van inschrijving en soms een niveau erboven
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Loopbaanbegeleiding (LOB): Leerjaar 4-5
Doel: Oriënteren op het vinden van een passende vervolgopleiding. 

Hoe: 

• Werken aan het loopbaandossier

• Het bijwonen van open dagen

• Het meedoen aan LOB-activiteiten zoals meelopen op het MBO. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. 

De rol van ouders/verzorgers.

Meer informatie op: http://lob.x11.nu/
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http://lob.x11.nu/


Inschrijven op het mbo/hbo
• Na X11 gaan de leerlingen naar het mbo/hbo of naar de havo.

• Het volgen van een mbo is in Nederland verplicht wanneer een leerling van 

het vmbo komt. De leerling is op dit moment namelijk nog leerplichtig.

• X11 helpt leerlingen bij het maken van deze keuze maar de leerling moet zelf 

de keuze maken!

• Heb het er ook thuis over met je zoon of dochter en bezoek geregeld een open 

dag!
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Inschrijven op het mbo
• Wanneer een leerling het weet → Zo snel mogelijk inschrijven.

• Veel opleidingen raken snel vol → Weigeren mag namelijk (bijna) niet meer…

• Bij twijfel inschrijven, uitschrijven kan altijd nog!

• Voorkom teleurstelling bij de leerling en schrijf je zo snel mogelijk in!

• Minimaal voor 2 opleidingen inschrijven, mocht een opleiding dan toch 

afvallen dan is er altijd nog een plan B!
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Inschrijven op het mbo
Inschrijven voor een eerste opleiding: Uiterlijk voor de kerstvakantie!

• Eerder kan en mag!

• Zo heb je de meeste kans op een plaats bij de gekozen opleiding. 

• Wanneer moet iedereen ingeschreven zijn: Op 1 maart 2020. 

• Toelatingsrecht telt tot 1 april 2020. 

• Daarna mogen opleidingen strengere eisen stellen of zelfs weigeren.

• Daarvoor mag een opleiding eisen stellen, een negatief studiekeuzeadvies 

geven of aangeven dat een opleiding vol zit. 
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Inschrijven op het mbo
Inschrijven voor een eerste opleiding: Uiterlijk voor de kerstvakantie!

• Eerder kan en mag!

• Zo heb je de meeste kans op een plaats bij de gekozen opleiding. 

Voor het inschrijven krijgen de leerlingen een account voor Intergrip, deze komt 

zo snel mogelijk (wordt verzorgd door de mentor).
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Inschrijven op het GLU
• Voor het GLU gelden andere regels!

• Zo snel mogelijk inschrijven

• Inschrijven (vanaf 1 oktober) voor 15 november is de grootste kans 

op een plaats. 

• Game-artist, Animatie, Audiovisueel en Grafisch vormgever zitten 

vaak al snel vol. 

• Liever inschrijven en later uitschrijven dan te laat inschrijven en geen 

plek krijgen. 

• Eerste open dag van het GLU is op 9 november.

Dia 15INFORMATIEAVOND



Toelatingseisen mbo

Meer informatie over de toelatingseisen van het MBO is te vinden op de 

volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-

en-antwoord/wat-zijn-de-toelatingseisen-voor-het-mbo
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-toelatingseisen-voor-het-mbo


Creatieve mbo-markt
• Dinsdag 15 oktober van 19.00 tot 21.00

• Locatie: Vondellaan

• Aanwezig:

• Het GLU

• Nimeto

• Creative College

• HMC

• ROCvA

• MBO Utrecht

• MBO Theaterschool
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Examenzaken
• Schoolexamen (op school)

• Centraal examen (maart, april en mei 2020)

• Alle toetsen in leerjaar 3&4 tellen mee voor het schoolexamen

• Alle toetsen zijn gemaakt en alle handelingsdelen (kv1 en lo) zijn voldoende afgesloten
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pta
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Belangrijke data
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• 16 maart – start kv2 praktijkexamens

• 27 maart –laatste lesdag

• 6 april –start mvi examens

• Na de meivakantie zijn de centrale examens

• 10 juni uitslag examens

• Tot 18 juni herkansingen

• Diploma uitreiking 30 juni?



Kleine wijzigingen in het pta
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Het pta van nask is aangepast. Er zijn nu minder toetsen:

• Er komt meer tijd vrij om les te volgen

• Bij missen van een toets, minder inhalen



Belangrijke regels
• Inhalen van een gemiste toets: de eerste dinsdag na de gemiste toets

• 4 herkansingen per jaar, aanvragen binnen 5 dagen na het cijfer

• Maximaal 30 minuten te laat, bij een kijk en luistertoets nooit!

• Als een werkstuk te laat wordt ingeleverd beoordeelt de docent wat er op de 

deadline aanwezig is
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Aparte trajecten
• Op X11 kun je versneld examen doen

• Op X11 kun je examen doen op een hoger niveau

• Versneld examen is bijvoorbeeld al 1 of meerdere vakken in jaar 3 (vmbo) of 4 (havo) 

afsluiten

• Bij examen doen op hoger niveau krijg je bijvoorbeeld een kbl-diploma met de 

aantekening :”vakken op hoger niveau”
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Doorstroom havo
• Op X11 kun je doorstromen naar de havo op verschillende manieren:

• Eerst vmbo tl diploma halen en daarna beginnen aan havo4

• Van tl3 doorstromen naar havo4

• Afhankelijk van resultaten

• In tl3 examen doen en doorstromen naar havo4

• In alle gevallen blijft het maatwerk; het gaat niet over recht wel over samen kijken 

naar de mogelijkheden
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Docentenspreekavonden en kijkavonden

• Docentenspreekavond voor ouders én leerlingen:

○ Donderdag 14 november 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

○ Donderdag 7 mei 2020 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

• Kijkavond voor ouders én leerlingen:

○ Donderdag 6 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur

○ Donderdag 9 juli 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur
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Ondersteuning

• Maatwerk, we gaan uit van jij nodig hebt voor een succesvol traject in de richting van een 

zo mooi mogelijk diploma

• Ouders/verzorgers kunnen terecht bij de mentor
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Faciliteiten dyslexie

In de bovenbouw bereiden we leerlingen nadrukkelijk voor op examenonderdelen. Daarbij geldt 

voor dyslexie dat we ook sturen op de faciliteiten die leerlingen tijdens die specifieke 

examenonderdelen mogen gebruiken (en dus niet op nog meer faciliteiten, want dan zijn we 

leerlingen niet goed aan het voorbereiden)

• Kleine leesbeurten/voorbereiding

• Extra tijd bij toetsen

• Transparant gekleurd blad indien gewenst

• Bij toetsen lettertype Arial 12, regelafstand 1,5

• Toetsen digitaal voor laten lezen
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Absentie
Ziek melden?  Mail naar afwezig@x11.nu

Wanneer uw kind ziek is moet dit voor 8.40 uur door één van de ouders/verzorgers aan de school 

doorgegeven worden.

Vermeldt in de mail altijd voor- en achternaam en de klas van uw kind en de reden van afwezigheid.

Weer beter?  Mail naar afwezig@x11.nu

Het beter melden gaat op dezelfde manier als het ziekmelden en geef dan aan vanaf welke datum tot 

welke datum uw kind afwezig/ziek is geweest.

In alle hierboven genoemde gevallen dient de mail via het mailadres van de ouders te komen!
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mailto:afwezig@x11.nu
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Verzuim

• Bij (herhaaldelijk) te laat komen volgende dag om 8.10 uur melden 

• Het is niet vreemd om 1x per jaar ziek te zijn. Ben je vaker dan gemiddeld ziek, dan gaan we in 

samenwerking met JGZ je belastbaarheid onderzoeken

• Het is niet vreemd als je een keer te laat bent, ben je dat vaker dan gemiddeld, dan gaan we samen met 

je ouders en in een ernstig geval met leerplicht onderzoeken hoe je de situatie kan veranderen

• Wil je extra verlof buiten de schoolvakanties, vraag dit aan via het formulier op de website
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https://www.x11.nu/op-x11/regeling-en-documenten/absentie-en-verlof


Schoolregels/afspraken
• Roken, drugs, alcohol, vechten, diefstal is verboden

• Telefoons in de klas

• Eten en drinken

• Kleding

• Gym

• Veiligheid

• Gebruik van het gebouw

• schoolgids 2019/2020 online vanaf 1 oktober op de website (tot die tijd schoolgids van 2018/2019)
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AVG
• X11 is een school voor media en vormgeving

• We maken gebruik van foto’s en video van elkaar om te leren

• En om te laten zien hoe we leren

• AVG geeft aanleiding voor expliciete toestemming van ouders van leerlingen 

• Schoolgids

• Website

• Nieuwsbrief

• Social media

• Foto’s kunnen ook na toestemming en met terugwerkende kracht worden 

verwijderd

• Bij aanmelding is toestemming verleend
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Medezeggenschapsraad
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Een MR is een groep ouders, leerlingen en personeelsleden (docenten, OOP) welke 

meepraten en denken over het schoolbeleid van X11 media en vormgeving.

Met als doel een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en 

veiligheid op X11 media en vormgeving. 
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Medezeggenschapsraad
De rol van de Medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad heeft advies en instemmingsrecht over onder andere;

• Schoolplan/ zorgplan

• Schoolreglement

• Begroting

• Beleid

• Etc.
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Medezeggenschapsraad
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Leerlingen:

-Vacature

-Vacature

Ouders:

-Vacature

-Vacature 



Medezeggenschapsraad
Aanmelden voor de MR van X11 media en vormgeving

De MR is nog opzoek naar 2 ouders en 2 leerlingen…

• Wil je zitting nemen in de MR?

• Heb je vragen?

• Mail dan naar mr@x11.nu

Mochten er meer gegadigden zijn dan wordt er een stemmingsronde gehouden.
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Vragen?
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