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Utrecht, 3 april 2020  

Beste leerlingen en ouders/verzorgers  

We hebben met veel interesse jullie reacties op de vragenlijsten doorgenomen. Dit gaf ons een 

enorme hoeveelheid informatie over hoe jullie de afgelopen weken ervaren hebben. We hebben 

gelezen dat het onderwijs op afstand via Teams zeker niet ideaal is, maar dat we er met elkaar 

ook echt wel wat van maken.   

  

Afgelopen dinsdag en woensdag hebben we met elkaar de tijd genomen om op basis van alle 

input te bespreken waar we kunnen verbeteren wat we nu doen. Ook hebben we nogmaals met 

elkaar de gemaakte afspraken doorgenomen en aangescherpt waar nodig. Vandaar deze brief, 

waarin we dit graag met jullie doornemen.  

  

Wat zien we terug in de enquêtes?  

Uit de enquêtes blijkt dat het sociale contact ontzettend wordt gemist. Dat weektaken zorgen 

voor regelmaat, invulling en aangehaakt blijven bij leren en X11. Dat er veel waardering is voor 

het contact dat er is tussen leerling, ouders en mentoren. Soms werd aangegeven dat het werk 

te veel was en soms ook dat het te weinig was. We lazen dat de inhoudelijke les en het aanleren 

van nieuwe stof of uitleg daarvan, gemist wordt. De nadruk ligt meer op maken van weektaken 

en minder op verdieping en het toe-eigenen van nieuwe informatie. Ook is uitleg soms 

noodzakelijk voor een leerling om een weektaak goed te kunnen maken.  

Waar zien we verbeteringen in ons onderwijs?  

In de afgelopen week hebben alle docenten gewerkt met een gekaderde opdracht voor elk vak. 

De weektaken moesten vanaf nu ook binnenshuis uitvoerbaar zijn. Oude opdrachten worden uit 

Magister verwijderd. In aanvulling hierop lees je hieronder enkele andere aanpassingen op het 

onderwijs.  

  

Video-u momenten in het rooster  

We willen dat leerlingen de weektaak goed snappen en daar alle kans toe hebben. Daarom 

hebben we een uitleg moment in het rooster gezet. Op dat moment legt de vakdocent de 

weektaak uit in het vaklokaal in Teams. Het is fijn als het lukt om bij dit moment aanwezig zijn.   

Je herkent dit moment aan ‘video-U’. Deze momenten proberen we uiteraard zo vroeg mogelijk 

in week in te roosteren maar dat is niet altijd mogelijk. Ook willen we niet dat er meer dan drie 

video-momenten op een dag zijn, omdat dan de toestroom aan informatie wat veel is.   

Uitleg van de weektaak ook in een filmpje  

Zoveel mogelijk vakgroepen maken van de uitleg van de weektaak ook een filmpje. Een link naar 

dit filmpje komt in de weektaak te staan in Magister (in de bijlage). Zo kan een leerling ook 

gedurende de week nog even bekijken wat de bedoeling van een opdracht is. Daarnaast is 

contact met de vakdocent of mentor natuurlijk altijd mogelijk.   
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Waar het ondersteunend is, zullen vakgroepen ook de nodige uitleg van stof/informatie 

opnemen in een filmpje. Op deze manier kunnen leerlingen de uitleg tussentijds stoppen en 

ontstaat er geen ruis.    

  

Feedback op ingeleverd werk  

Als leerlingen feedback krijgen van hun vakdocent, dan is dat geschreven feedback. Er worden 

geen cijfers/toetsen/beoordelingen gegeven. De mentor houdt contact met leerlingen (en 

ouders) over het welbevinden en de vorderingen.  

Zodra we weer samen naar school mogen, overleggen de vakgroepen met elkaar over hoe we 

omgaan met niveau-advisering, cijfers, PTO/PTA etc. Voor nu vinden wij dat het vooral moet 

gaan over:  

• Welbevinden/welzijn  

• Aangehaakt blijven bij leren  

• Sociaal contact houden  

• Ritme vinden   

Activiteiten die het contact stimuleren  

We merken dat leerlingen het contact met elkaar missen. Het samen tijd besteden, iets samen 

doen. Vanaf komende week organiseren we in de middag blije activiteiten op afstand waarvoor 

leerlingen, medewerkers, ouders, broertjes en zusjes zich vrijwillig kunnen inschrijven.   

> Lees meer over de blije activiteiten van X11  

  

Thuis bewegen stimuleren  

Ook bewegen is lastiger wanneer je heel de dag thuis zit. De vakgroep LO plaatst elke week een 

weektaak in Magister. Vanaf volgende week worden de leerlingen uitgedaagd om extra te 

bewegen. In iedere klas wint de leerling die het meest beweegt een cadeaukaart van 10 euro. 

Daarnaast kun je extra stimuleren bewegen door na elk werkmoment een wandeling door de 

woning te maken of alle trappen op en neer te lopen, et cetera. Daag elkaar hierbij vooral uit.  

  

Dank!  

Een aantal leerlingen en ouders heeft in de enquête aangegeven graag contact te hebben met de 

mentor of een andere collega. Als het goed is, is er deze week contact geweest. Maar blijf het 

vooral ook aangeven in de toekomst als we je kunnen helpen. Voor nu een fijn weekend gewenst 

en dank voor jullie prettige ondersteuning en support!  

Team X11  
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