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Utrecht, 29 mei 2020  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
  
Aankomende week gaan de leerlingen voor het eerst fysiek naar school. De week bestaat uit een 
combinatie van online lessen en een opstart met de mentor op school. Het rooster voor de 
weken erna komt per week online. In deze mail geven we een update over het rooster en de 
afspraken op school.   
 
Combinatie offline en online onderwijs  
De komende weken combineren we het online-onderwijs met fysiek onderwijs. Het fysieke 
onderwijs geven we op allerlei locaties. Naast de Noordse Parklaan, de Vondellaan geven we ook 
les op sportvelden, in de Helling, Ekko en de Sint Antoniuskerk. Buiten dit programma werken de 
leerlingen thuis verder aan de weektaken. De video-uitlegmomenten staan daarom nog steeds in 
het rooster. Op de momenten dat een groepje op school is, werken de andere leerlingen uit de 
klas gewoon zelfstandig thuis verder aan hun weektaken.  
 
Het rooster  
Het rooster voor de komende week staat online, samen met gewijzigde lestijden. Er zijn geen 
pauzes ingepland, omdat leerlingen een dagdeel naar school gaan. Leerlingen kunnen eten en 
drinken in het lokaal. In elk lokaal zal hiervoor ook een gezonde snack klaarstaan. Komende week 
staan klassen op 3 of 4 momenten met hun mentor ingepland. Elke leerling hoeft op slechts één 
van deze momenten naar school te komen. De mentoren hebben groepjes gemaakt en 
dit met de leerlingen gedeeld.   
  
In het rooster staan ook twee lokalen van het Grafisch Lyceum (afkorting: glu1 en glu2). Dit zijn 
lokalen op de Vondellaan op de eerste verdieping.  
In het filmpje over routes op de Vondellaan zie je hoe je bij de verdieping komt.   
> Bekijk het rooster van komende week  
  
Uitlegfilmpjes bekijken ter voorbereiding  
In de school zijn veel aanpassingen gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de routes die je kunt lopen en 
de fietsenstallingen. Ook ziet de indeling van de lokalen er anders uit. En gelden er afspraken in 
school waar iedereen zich aan moet houden. Zo neemt iedereen eigen schrijfspullen, eten en 
drinken mee. In de openbare ruimtes houden collega’s het overzicht over leerlingen die zich 
bewegen door en buiten het gebouw. Op die manier helpen we iedereen bij het bereiken en 
verlaten van het lokaal. In ieder geval de eerste twee weken surveilleren we met zoveel mogelijk 
collega’s, om iedereen te laten wennen aan de nieuwe situatie.   
  
Bekijk de filmpjes voordat je naar school komt, zodat je goed bent voorbereid. We moeten het 
samen doen en dat vraagt van iedereen een andere mindset als je je beweegt door de 
gebouwen. De filmpjes helpen je daarbij.   
  
> Bekijk het algemene filmpje met uitleg over de lokaalindeling   
> Bekijk het filmpje over de loop- en fietsroutes op de Vondellaan  
> Bekijk het filmpje over de loop- en fietsroutes op de Noordse Parklaan  
  
Richtlijnen RIVM  
Voor het opstarten van het onderwijs zijn door het RIVM richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen 
gaan over hygiëne, wat te doen bij klachten en wat te doen als iemand binnen je huishouden 
klachten heeft. Aan deze richtlijnen dienen allen docenten en leerlingen op X11 zich te houden.   
> Bekijk een overzicht van deze richtlijnen  
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Vervoer naar X11  
We willen iedereen bedanken die ondanks de afstand met de fiets naar school komt of met de 
auto wordt gebracht. Hierdoor is de groep leerlingen die echt niet anders dan met het OV naar 
X11 kan komen heel klein. Deze groep is dusdanig klein dat de vervoerder aangeeft dat die 
leerlingen wel gebruik mogen maken van het openbaar vervoer. Het bestuur van NUOVO heeft 
hierover intensief contact met de vervoersbedrijven en mocht de situatie in het OV veranderen, 
zal er snel geschakeld worden.  
 
We zien er enorm naar uit iedereen weer te zien. Mocht je in de tussentijd vragen hebben of 
contact willen, neem dan vooral contact op via jeppedenuijl@x11.nu of moniekrieter@x11.nu.  
 
Groeten,  
Team X11  
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