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Utrecht, 29 januari 2021  
  
 
Beste groep 8 leerling en ouders,  
  
Bijna is het zover, je gaat deelnemen aan de online open lesmiddag! Wij kijken ernaar uit om je 
te ontmoeten en je te leren kennen. Ook zijn we benieuwd naar je portfolio, dat gaan we tijdens 
de lesmiddag samen bekijken en bespreken. Omdat we elkaar online zullen ontmoeten, leggen 
we je in deze brief uit hoe het die middag in z’n werk gaat.  
 

Jij bent aangemeld voor de open lesmiddag van woensdag 3 februari, 14.30 - 16.30 uur.  
Jij bent ingedeeld in groep 1. 
 
Device  
Je kunt aan de open lesmiddag deelnemen met een laptop, computer of tablet. Maak je gebruik 
van een tablet dan is het wel belangrijk dat je van tevoren de app Microsoft teams daarop 
installeert. Belangrijk is dat het device een camera, een microfoon en een speakertje heeft zodat 
we elkaar kunnen zien en met elkaar kunnen praten. Als je geen device hebt om te gebruiken, 
neem dan contact op met je juf of meester van de basisschool. Mocht het samen met je 
basisschool niet lukken, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen 
naar openlesmiddag@x11.nu   
 
Teams  
De hele open lesmiddag vindt via het programma Teams plaats. Je gaat naar de website van onze 
open dag https://www.opendagx11.nu/. Daarop zie je als je een beetje naar beneden scrollt drie 
tegels die over de open lesmiddag gaan: 

• Open lesmiddag 

• Één-op-één gesprekken 

• Vragen van ouders tijdens de open lesmiddag 
Je klikt op de tegel ‘Open lesmiddag’. Daarin zie je 25 groepjes. Je klikt op jouw groepsnummer 
en je komt dan in jouw Teams vergadering terecht waar twee X11 docenten en nog vijf andere 
groep 8 leerlingen aanwezig zijn. In Teams zorg je ervoor dat je camera en je microfoon aan 
staan zodat we met elkaar kunnen praten en we elkaar kunnen zien. Je kan vanaf 14.20 uur 
inloggen, zodat we om 14.30 uur kunnen starten.  
Hier is een video met uitleg: http://youtu.be/rqDgZEZrgNA?hd=1 
 
Portfolio  
We hebben je gevraagd een portfolio te maken. Dat is een verzameling van 5 tot 10 creatieve 
werken die je zelf hebt gemaakt, waar je trots op bent en waar je over kan vertellen. Dit 
kunnen zijn: tekeningen, foto’s, filmpjes, een fotobewerking, een blog of vlog, 3D werk, 
een powerpoint, etc. 
 
Één van de docenten in jouw groepje zal je op een gegeven moment vragen om je portfolio met 
hem of haar te bespreken. Dat doe je niet in de ruimte waar je met je groepje werkt, maar in een 
aparte Teams vergadering.  
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Daar kom je door opnieuw naar de website van de open dag te gaan 
https://www.opendagx11.nu/ Nu klik je op de tegel ‘Één-op-één gesprekken’. Daarin zie je 
opnieuw 25 groepjes. Je klikt op jouw groepsnummer en je komt dan in jouw Teams vergadering 
terecht waar je één-op-één met de docent je portfolio kan bespreken. 
 
Tijdens dit gesprekje laat je jouw portfolio zien en vertel je erover. Je kunt tekeningen of ander 
werk voor de camera laten zien. Het digitale werk zoals foto’s of filmpjes kun je laten zien door 
je ‘scherm te delen’. In Teams werkt dat heel eenvoudig. Je kunt dat zie op MS Teams Tip Het 
delen van je scherm   
 

 .  
Er is een button in beeld die er zo uit ziet. Je klikt daarop en je zoekt op je device het digitale 
werk op dat je wilt laten zien. Na het portfoliogesprek ga je weer terug naar de 
Teamsvergadering van je groepje. Dat doe je door weer naar de website van onze open dag 
https://www.opendagx11.nu/ te gaan. Daar klik je weer op de tegel ‘Open lesmiddag’. Daarin klik 
je weer op jouw groepsnummer 
 
Materialen klaarleggen  
Tijdens de open lesmiddag werk je met het groepje aan een creatieve opdracht. Hiervoor heb je 
een aantal materialen nodig, dus zorg dat het volgende klaar ligt: 3 vellen wit A4 papier, een grijs 
potlood, kleurpotloden, een gum, een puntenslijper, een liniaal en wat je verder zelf nog wilt 
gebruiken (gekleurd papier, lijm, stiften etc).  
 
Wanneer bericht over het resultaat van de Open Lesmiddag?  
Uiterlijk 14 dagen na de open lesmiddag ontvang je van ons een brief waarin we je vertellen of 
we denken dat X11 wel of niet bij je past. Deze brief sturen we naar het emailadres dat je hebt 
opgegeven bij aanmelding voor de open lesmiddag. Mochten jij en je omgeving het niet eens zijn 
met de inhoud van die brief, dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via het 
emailadres openlesmiddag@x11.nu zodat we hier opnieuw naar kunnen kijken.   
 
We vinden het erg leuk om je te ontmoeten! Het is een beetje raar in deze tijd, met alle digitale 
ontmoetingen, maar we gaan daar zeker uit komen. Zelfs als het niet goed verloopt met 
bijvoorbeeld de internetverbinding, maak je dan geen zorgen. Wij zullen altijd iets anders voor je 
regelen en het oplossen.  Mocht je nu nog iets willen vragen, stuur dan een mailtje naar 
openlesmiddag@x11.nu. En mocht je problemen hebben met inloggen in Teams tijdens de open 
lesmiddag, dan kun je bellen naar X11: 030 - 280 70 99 of 06 – 42 12 27 13.  
 
Groeten, 
Team X11  
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