
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, 16 maart 2020   
  
Beste leerlingen,  
  
Vandaag was het wat stil zonder jullie op school. Vanmorgen kwamen we met ongeveer 
40 collega’s bij elkaar om te werken aan lessen en opdrachten die we de komende tijd op 
afstand met jullie gaan doorlopen. Het moet voor jullie ook een rare dag zijn geweest. 
Wel vrij, maar elkaar eigenlijk niet of nauwelijks mogen opzoeken. En je ouders die 
ineens thuis zijn...   
  
Wat kan je vinden in Magister?  
Voor alle vakken zijn er opdrachten klaargezet in Magister.   
Je kan deze opdrachten vinden door in te loggen en in de ELO bij ‘opdrachten’ te kijken.   
Je ziet daar:  

• De opdracht  
• Eventueel een bijlage  
• Het inlevermoment   

  
Wanneer werk je aan school?  
Je gaat zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Je krijgt morgen ook een roostertje.   
Het roostertje kun je gebruiken om je dagen in te delen. Ook kun je zien op 
welke momenten de docent klaar zit om met je te bellen of te chatten.   
  
Hoe heb je contact met je mentor?  
Je mentor blijft jullie eerste aanspreekpunt. Mentoren zullen je ondersteunen bij het 
maken van je schoolwerk. Ze zullen contact opnemen met jullie allen (individueel/in 
groepjes).   
Je kunt uiteraard zelf ook contact opnemen met je mentor. Drie weken niet samen naar 
school gaan en wel thuis zijn kan ook maken dat je even behoefte hebt aan wat steun of 
advies.   
  
Wat te doen als je geen device hebt/alle devices bezet zijn?  
Je vraagt een device aan bij Judith door samen met je ouders een mailtje te sturen 
naar jroeland@x11.nu, uiterlijk aanstaande woensdag om 10u. Zij zorgt dan dat je deze 
op woensdag tussen 10-12u op kan halen op de Vondellaan.  
  
Wat te doen als je je spullen uit je kluisje wil halen?  
Als je je spullen uit je kluisje wilt komen halen, dan mail je 
naar marionwillemsen@x11.nu   
We maken dan samen een afspraak wanneer je je spullen kunt komen ophalen.  
  
Wat kan je doen als inloggen in Magister niet lukt?  
Als het niet lukt om in te loggen in Magister dan mail je zo snel mogelijk 
naar baslubbers@x11.nu   
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 Mogen jullie bij elkaar komen om huiswerk te maken?   
Daar gaan wij niet over, dat beslissen je ouders. We vinden het uiteraard hartstikke 
gezellig wanneer jullie wel in contact blijven met elkaar via allerlei 
communicatiemiddelen (die kennen jullie beter dan wij). Houd het wel vriendelijk en 
veilig voor iedereen.   
  
Is het nodig om je zorgen te maken?  
Nee, dat is niet nodig. We hebben als docenten opdrachten voor jullie klaargezet in 
Magister en via Teams is het mogelijk om vragen te stellen over de opdrachten. Verder 
hoef je je als leerling ook niet druk te maken over niveau-adviezen of toetsen. Dit lossen 
we samen met elkaar op.   
  
Ben je nu ‘extra’ werk aan het doen? Of te weinig?  
Nee. Wat jullie nu doen is een lichte variant van wat je normaal zou doen op X11. We 
willen dat jullie onderwijs doorgaat, maar begrijpen ook dat we niet van jullie kunnen 
verwachten dat je acht uur per dag jezelf aan het werk houdt. Je doet niets extra en als 
je het serieus doet ga je ook niet achterlopen.   
  
Hebben jullie wel meivakantie?  
Voorlopig gaan wij ervanuit dat de meivakantie doorgaat zoals gepland. Mocht hier iets 
in veranderen dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten.   
  
Nieuws over examens  
Als er nieuws is over de examens dan informeren wij jullie direct.  
  
De challenges  
Een aantal collega’s en leerlingen hebben deze bijzondere situatie aangegrepen om jullie 
op een creatieve manier uit te dagen en daarmee wellicht verveling tegen te gaan. Je 
krijgt de komende tijd daarom allerlei challenges in je schoolmail.  
  
  
Met vriendelijke groet,  
   
Moniek Rieter  
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