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Ontwikkelingsgericht onderwijs   
X11 is een ontwikkelingsgerichte school, waar je gedurende je hele schoolloopbaan de 
kans krijgt om jezelf uit te dagen. We gaan ervan uit dat je in principe niet blijft zitten. Zo 
ook dit jaar. Jullie gaan dus over.   

De leidraad in deze tijden is: je krijgt zoveel mogelijk het voordeel van de twijfel. Jullie 
krijgen allemaal zoveel mogelijk gelijke kansen en we begeleiden je op de meest 
verantwoordelijke manier richting je diploma.   

In deze brief leggen we je uit hoe we per situatie omgaan met het inrichten van je 
schoolloopbaan.  

Leerjaar 1  
De leerlingen in leerjaar 1 gaan allemaal over. De laatste weken van dit schooljaar staan 
in het teken van elkaar weer ontmoeten op X11 en samen wennen aan alle 
veranderingen rondom naar en op school komen in kleine groepen. We werken ook 
verder aan het onderwijsprogramma.  

Leerjaar 2  
De leerlingen in leerjaar 2 gaan allemaal over. De laatste weken van dit schooljaar staan 
in het teken van elkaar weer ontmoeten op X11 en samen wennen aan alle 
veranderingen rondom naar en op school komen in kleine groepen. We werken ook 
verder aan het onderwijsprogramma.  

In februari is er een voorlopig advies gegeven door vakdocenten en daar letten we op bij 
het inrichten van de klassen van volgend jaar. Je krijgt een overzicht thuisgestuurd met 
daarop die gegeven adviezen. We willen je vragen om onder dit advies op te schrijven 
wat jouw ambities zijn (het niveau waarop je enkele of meerdere vakken zou willen 
volgen). We geven je zoveel mogelijk het voordeel van de (eventuele) twijfel. Je kunt 
tijdens de spreekavond hierover in gesprek met je mentor.  

Volgend schooljaar gaan we, met hoe de situatie dan is, aan de slag richting een zo 
passend mogelijk diploma. Als volgend jaar blijkt dat je echt niet op de passende plek zit, 
dan gaan we hierover uiteraard met elkaar in gesprek.   

In het derde leerjaar volg je een gepersonaliseerd programma bij MVI (een standaard 
deel en een keuzedeel). We moeten bekijken welke mogelijkheden er na de 
zomervakantie zijn rondom het aanbieden van het MVI-programma. Het ene keuzevak is 
makkelijker te geven/organiseren dan het andere. Wij kunnen hier daarom pas na de 
vakantie meer over zeggen.  
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Leerjaar 3 en havo 4  
Alle leerlingen van leerjaar 3 en havo 4 gaan over. De laatste weken van dit schooljaar 
staan in het teken van elkaar weer ontmoeten op X11 en samen wennen aan alle 
veranderingen rondom naar en op school komen in kleine groepen. We werken ook 
verder aan het onderwijsprogramma.  

We hebben besloten om tot en met de zomervakantie geen schoolexamens af te nemen. 
In een periode van onzekerheid willen wij je niet een dusdanig belangrijke opdracht 
geven, die je misschien in een minder ideale omgeving/situatie moet uitvoeren en 
zonder de gewende ondersteuning van je docenten.  

We gebruiken de komende weken en de eerste periode na de zomervakantie om samen 
met jou, je ouders en je vakdocenten in kaart te brengen hoe je ervoor staat. Tegelijk 
onderzoeken je vakdocenten hoe we jullie op een verantwoorde wijze voorbereiden op 
het eindexamen. Welke ruimte we hierin krijgen vanuit het Ministerie is nog onbekend. 
Wij kunnen nu nog niet voorzien hoe de situatie in september is. We weten wel dat we 
continu zullen onderzoeken en bespreken wat dit van jullie en ons vraagt om op een 
verantwoorde wijze naar het examen te werken.  

Met vragen, zorgen en/of opmerkingen kun je je altijd richten tot de mentor en de 
examencommissie.  
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