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Utrecht, 15 maart 2020   
  
Beste leerlingen,   
Vanaf nu is het gebouw van X11 gesloten voor alle leerlingen tot en met 6 april. Dit heeft 
het kabinet vandaag bekend gemaakt in een persconferentie. In deze brief lees je hoe je 
tot en met 6 april vanuit huis aan school werkt.   
 
Hoe werk je vanaf nu aan school?   
Morgen werken we met een deel van het docententeam aan lesmateriaal dat jullie vanuit 
huis maken. De vakdocenten delen dit lesmateriaal vanaf morgenmiddag in Magister. 
Vanaf dinsdag is het lesmateriaal beschikbaar. Dit betekent dat je vanaf dinsdag aan de 
slag gaat met het werk voor verschillende vakken. Deze maandag hoef je dus geen 
schoolwerk te maken. De rest van de dagen tot 6 april moet je dus wel aan school 
werken. Het schoolgebouw is dicht, maar het onderwijs gaat door.   
 
Hoe houden we je op de hoogte?  
Ouders ontvangen op zondagavond een mail van X11 en Nuovo met meer 
informatie. Morgen delen we met jullie in ieder geval het lesmateriaal voor de komende 
week in Magister. We laten jullie morgen per mail weten wat dit lesmateriaal inhoudt en 
waar je het precies in Magister kunt vinden. Ook horen jullie per mail hoe je met de 
vakdocenten en mentoren kunt communiceren als je bijvoorbeeld vragen hebt. Houd 
maandag dus goed je schoolmail in de gaten.   
 
Maak je tot en met 6 april toetsen?  
Sommige docenten hebben toetsen gepland die in Magister staan. Alle toetsen die nu in 
Magister staan, komen te vervallen. Tot en met 6 april hoef je geen toetsen te maken.  
 
Wat doe je als je ziek bent?  
Ook in de periode tot en met 6 april moet X11 op de hoogte zijn van ziekte onder 
leerlingen. Dus ben je ziek? Dan melden je ouders dit, net als bij een gewone 
schooldag, via afwezig@x11.nu. Op die manier weten vakdocenten wie wel onderwijs 
kan volgen en wie dus nog iets in te halen heeft.  
  
Hoe kom je op je schoolmail?  
Je komt op jouw schoolmail via www.x11.nu. Klik op de website boven in de menubalk op 
‘webmail’. Log in met dezelfde inloggegevens als Magister.   
  
Kluisjes leeghalen  
Sommige leerlingen hebben nog schoolspullen liggen in hun kluisjes. We zorgen ervoor 
dat leerlingen deze spullen kunnen ophalen. Morgen hoor je per mail wanneer dit kan.   
  
Heb je nog vragen?  
Voor iedereen is dit een spannende en uitdagende periode. We begrijpen dat jullie veel 
vragen hebben. Docenten zorgen morgen zo snel mogelijk voor duidelijkheid. Meer 
informatie ontvang je morgen via jouw X11 schoolmail. Heb je een vraag die echt niet 
kan wachten? Neem dan contact op met je mentor. Doe dit zoveel mogelijk via je 
schoolmail. We hebben je ouders ook een brief gestuurd met dezelfde informatie.  
   
Met vriendelijke groet,  
   
Moniek Rieter  
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