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Utrecht, 11 mei 2020  

Beste leerling, beste ouders, verzorgers  

De meivakantie is voorbij en X11 is weer gestart. De afgelopen week bestond uit kleinere weektaken 
waarbij iedereen weer in het ritme kon komen. Ook de komende weken houden we vast aan het 
onlineonderwijs met weektaken en videobelmomenten. We hopen dat we in aanvulling hierop vanaf 2 juni 
kunnen starten met contactmomenten op school. Het definitieve besluit hierover wordt uiterlijk 20 mei 
door het kabinet genomen. In deze nieuwsbrief lezen jullie in het kort hoe de komende periode eruit gaat 
zien. Alles wat we nu van plan zijn, is afhankelijk van besluiten van de overheid. De informatie die we nu 
delen is dus onder voorbehoud.  

Docenten starten weer op locatie  
Vanaf 12 mei starten docenten weer op beide locaties van X11. Deze periode gebruiken we om zelf weer 
te wennen aan de nieuwe situatie in de gebouwen. Ook bereiden we ons voor op het begeleiden van de 
leerlingen in de nieuwe situatie. Dit gaat niet alleen om de periode na 2 juni, maar ook na de 
zomervakantie. We hebben daarvoor alvast een vertaling gemaakt van de richtlijnen van  het RIVM naar de 
situatie op X11. De NOS heeft de maatregelen en hoe dat er voor leerlingen uit gaat zien mooi samengevat 
in een filmpje.  

Korte week met Hemelvaart  
De week van 18 mei is een verkorte schoolweek i.v.m. Hemelvaart. We plaatsen dan per vak kortere 
weektaken op Magister. Weektaken worden deze week ingeleverd op woensdag 20 mei.   

Alternatief voor ouderspreekavond   
De geplande ouderspreekavond op dinsdag 19 mei gaat niet door. Hier komt een passend alternatief voor. 
Dit werken de docenten dinsdagmiddag verder uit. We informeren jullie, zodra we meer duidelijkheid 
hebben over de nieuwe invulling.   

Wat we nu weten over het onderwijs na 2 juni 
De docenten starten vanaf dinsdag met de uitwerking van het onderwijs na 2 juni. Zoals eerder 
aangegeven zijn we voor de werkelijke datum afhankelijk van besluitvorming van de overheid. Wij hebben 
in aanloop hiernaartoe al nagedacht over een aantal zaken. Zo blijven de ochtenden ook na 2 juni bestaan 
uit afstandsonderwijs met weektaken. In de middag - buiten de spits om - kunnen we leerlingen in kleine 
groepen op 1,5 meter afstand zien op school. We plannen de lessen aaneengesloten, om 
contactmomenten in de gangen te vermijden. Als leerlingen aankomen op X11 gaan ze direct naar het 
lokaal. Na de lessen verlaten ze direct het gebouw en schoolplein om samenscholing te voorkomen. 
NUOVO zal externe partijen inhuren om ons te adviseren over de routing en markeringen in het gebouw. 
We zetten extra schoonmakers in om ervoor te zorgen dat alles regelmatig ontsmet wordt. De kantine op 
de Vondellaan is gesloten, maar we zorgen voor flesjes water en gezonde snacks in de lessen.   

Alternatieve introductieprogramma’s  
NUOVO heeft besloten om alle reizen tot 1 januari 2021 te annuleren. Dat betekent dat we komende 
weken gaan werken aan aangepaste introductieprogramma’s van het nieuwe schooljaar.  

Dit is in het kort wat we nu weten. Als we meer duidelijkheid hebben over de invulling van het onderwijs 
na 2 juni (dus ook volgend schooljaar) informeren we jullie uiteraard weer. Dan willen we tot slot nog een 
filmpje met jullie delen. Een filmpje met beelden van de afgelopen weken over hoe onderwijs op afstand 
tijdelijk de nieuwe normaal werd: vol met challenges, blije activiteiten en veel videobellen.   

Namens het team van X11,  
Moniek Rieter  

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b46e99f2e3/RIVM%20Richtlijnen%20op%20X11.pdf
https://youtu.be/7W0wVfv-IHA
https://youtu.be/2qNmAALNjlM
https://youtu.be/2qNmAALNjlM

