
BEZOEKADRES 
Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 
Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 
info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

Onderdeel van Scholengroep 

 

 

Utrecht, 19 mei 2020 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Gisteren was op NOS te lezen dat het kabinet verder gaat met het versoepelen van de 
maatregelen. Zo ook het openstellen van de middelbare scholen. We kunnen er dus vanuit gaan 
dat we op 2 juni ‘weer’ naar school gaan. Uiterlijk 20 mei hebben we hier definitief duidelijkheid 
over. Ondertussen werken we achter de schermen hard aan de voorbereidingen. Met behulp van 
deze brief willen we uitleggen waar we staan en waar we de komende periode aan werken. 
 
Voorbereidingen op de overgang 
Er wordt voorbereid op de combinatie van afstandsonderwijs met het fysieke onderwijs. Er is een 
mentorles ontwikkeld die leerlingen voorbereidt op de overgang en de bijkomende 
veranderingen. Deze les geeft de mentor als voorbereiding op 2 juni. Hierin wordt gesproken 
over de richtlijnen die het kabinet oplegt en hoe we hier op school met elkaar mee om willen 
gaan. We vinden het belangrijk dat leerlingen met elkaar spreken over wat dit betekent voor 
zichzelf en elkaar en wat voor gevoel iedereen hierbij heeft. De richtlijnen betekenen immers ook 
dat we elkaar soms moeten aanspreken op het naleven hiervan.  
 
Creatief omgaan met ruimte 
We zetten zoveel mogelijk werkbare ruimtes in waar we op 1,5 meter van elkaar les kunnen 
geven. Denk hierbij ook aan gymzalen en sportvelden. We zijn zelfs met externe partijen zoals 
TivoliVredenburg en de Stadsschouwburg in gesprek. We nemen de leerlingen van tevoren 
zoveel mogelijk mee in de aanpassingen in en om onze schoolgebouwen. Zo maken we nu een 
filmpje, waarin de nieuwe routing in het schoolgebouw wordt uitgelegd. Ook krijgen leerlingen in 
dit filmpje duidelijk te zien wat voor afspraken in en rondom school gelden. Het rooster en het 
filmpje worden uiterlijk 29 mei gedeeld. 
 
De overgang zelf 
De docenten werken nu ruim een week op locatie, om te wennen aan de gedane aanpassingen. 
We vinden het van groot belang dat de leerlingen ook de kans krijgen samen te wennen aan de 
nieuwe situatie. Daar nemen we dus de tijd voor. De eerste fysieke schooldag zal dan ook 
bestaan uit veel mentortijd. De nadruk ligt in de weken na 2 juni op elkaar weer ontmoeten en 
wennen. Sommige leerlingen hebben veel moeite met veranderingen. Het ondersteuningsteam 
inventariseert bij mentoren voor welke leerlingen het van belang is dat hier extra aandacht voor 
is. Neem vooral ook zelf contact op met de mentor als je zoon of dochter extra spanning ervaart, 
zodat we jullie hierbij extra kunnen ondersteunen 
 
Inroosteren van groepen 
Om tot een passend rooster te komen is het van belang dat we weten wie er naar school komen. 
Uitgangspunt is dat iedereen weer naar school komt, maar er kunnen situaties zijn waardoor je 
daar als ouder anders over beslist. In dat geval vinden we het prettig als je afstemming zoekt met 
de mentor. Daarnaast hebben de opdracht om de belastbaarheid op het openbaar vervoer zo 
laag mogelijk te houden. Hierom is ook de wijze van vervoer een uitgangspunt voor het 
inroosteren van groepen en willen we graag van de leerlingen weten of zij naar school komen en 
op welke manier.  
Je kunt hier direct de vragenlijst invullen. Het is fijn als dit voor maandag 25 mei gedaan is. 
Het is fijn als jullie de leerling hierop attenderen. Alvast dank daarvoor! 
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