
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, 18 maart 2020  
 
Beste leerlingen,  
 
Vandaag werkten jullie en jullie docenten voor het eerst volgens een lesrooster. We zijn 
heel benieuwd hoe dat bij iedereen is verlopen. Ook zijn we onwijs trots op de manier 
waarop jullie het leren op afstand oppakken.   
 
Het volgen van de lessen  
Het lesrooster is bedoeld als houvast voor jullie, zodat je schoolwerk per vak kunt volgen. 
Op de momenten dat er ‘video’ staat in het rooster, is de docent in het kanaal van het 
vak beschikbaar om vragen van jullie te beantwoorden. We hebben vandaag veel 
leerlingen in de online lessen gezien. Het was voor iedereen even zoeken hoe het 
allemaal in zijn werk gaat. Het is helemaal niet erg als je het leren op afstand toch lastig 
vindt. Bespreek dit dan vooral met je mentor.  
 
Kluisjes en laptops  
Vandaag hebben ongeveer 60 leerlingen een laptop opgehaald op de Vondellaan. Heel 
fijn om te zien dat iedereen z’n best doet om online aan de slag te kunnen. Ook waren er 
leerlingen die boeken en schriften uit hun kluisje kwamen halen. Mocht je alsnog 
bedenken een laptop nodig te hebben of alsnog naar de Vondellaan willen gaan om je 
kluisje leeg te halen, neem dan even contact op met Judith via jroeland@x11.nu. Zij kijkt 
dan samen met jou wanneer een handig moment is om langs te komen. 
 
Wat moet je doen als je ziek bent?  
Als je ziek bent, melden je ouders/verzorgers je ziek op de gebruikelijke manier per mail 
naar afwezig@x11.nu. We horen het graag als je ziek bent, zodat we je kunnen helpen 
als je achter gaat lopen. Ook willen we in zo’n aparte tijd als deze graag weten hoe het 
met iedereen gaat.   
 
Lesmateriaal en opdrachten ook in Teams  
Magister is zo nu en dan overbelast. We roepen docenten op om lesmateriaal en 
opdrachten nu ook in Teams te delen in het kanaal van het juiste vak bij ‘bestanden’. Op 
die manier zijn jullie minder afhankelijk van Magister. We vinden het fijn als je het 
inleveren van opdrachten wel via Magister doet. Lukt dat niet, probeer het dan op een 
later moment op de dag nog eens.  
 
Hoe Teams voor iedereen fijn werkt:  

• Zorg ervoor dat je op het juiste kanaal in de vergadering zit. Dit doe je door te 
klikken op ‘Nu deelnemen’. We zien dat leerlingen tijdens de les veel vragen stellen 
in de algemene chat van het kanaal. Stel je vragen in de chat van de vergadering.  
• Zet tijdens de les je microfoon op stil. We vinden het reuze gezellig met iedereen, 
maar het is met alle microfoons tegelijk open helaas lastig voor iedereen om de les te 
volgen.  
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Opdrachten inleveren in Magister  
Er kwamen vandaag veel vragen over het inleveren van opdrachten in Magister. Wat 
goed dat jullie al zoveel werk af hebben. In deze deze uitlegvideo zie je hoe je een 
opdracht inlevert.   
 
X11 online  
Op de website van X11 verschijnt elke dag een nieuw artikel. Gisteren ging het 
over ludieke manieren om thuis te werken en leren. Vandaag verscheen er een artikel 
over de eerste lessen Op Nu.nl bleef onze manier van werken niet onopgemerkt! Bekijk 
hier het interview met Nask-docent Stijn en collega Jeppe.   
 
Mocht je de komende dagen vragen hebben, neem dat contact op met je mentor. Wij 
zijn enorm trots op jullie inzet, creativiteit en flexibele houding. Overal merken mentoren 
en vakdocenten hoe jullie je inzetten en je best doen om bij te blijven. Echt heel erg 
goed om te merken.  
 
Groetjes van jullie docenten  
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