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Utrecht, 16 maart 2020   
  
Beste ouders/verzorgers,  
  
Vandaag (maandag 16 maart) zijn we als team bij elkaar gekomen om een plan op te stellen voor 
de komende drie lesweken. Het was ook voor ons een gekke ochtend aangezien we niet met het 
gehele team bijeen waren.   
  
Ondertussen werken we aan het volgende:  

• Magister is gevuld met opdrachten van alle vakken (bereikbaar via de ELO). Dit wordt 
gedurende de komende tijd verder gevuld met werk tot en met 6 april  
• Als het niet lukt om in te loggen in Magister mail dan zo snel mogelijk 
naar baslubbers@x11.nu  
• Voor elke klas is in Teams een samenwerkplek aangemaakt voor contact met mentor en 
vakdocenten. De leerlingen komen in Teams via hun schoolmail. Leerlingen krijgen de 
toegangscode en een instructie van hun mentor  
• Er wordt gewerkt aan een mini-rooster dat als leidraad kan dienen om de dag in te delen, 
ook zien leerlingen op dit mini-rooster wanneer ze contact kunnen opnemen met hun 
vakdocenten. Dit rooster versturen we dinsdag in de loop van de dag naar de schoolmail van 
de leerlingen  
• Mentoren hebben een plan gemaakt hoe ze de komende weken contact onderhouden 
met hun mentorleerlingen    
• Voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot een device, hebben 
we Chromebooks beschikbaar. Wil je hier gebruik van maken dan verzoeken we je een 
mailtje te sturen naar jroeland@x11.nu voor woensdag 10.00 uur. Judith 
zorgt ervoor dat leerlingen een device op kunnen halen tussen 10.00u en 12.00u op de 
Vondellaan    
• Leerlingen die hun kluisje willen leeghalen, kunnen mailen 
naar marionwillemsen@x11.nu. We maken dan samen een afspraak wanneer je je spullen 
kunt komen ophalen   

  
Uiteraard is deze situatie en manier van onderwijs volgen voor iedereen wennen. Het is niet 
nodig om je zorgen te maken over niveau-adviezen of toetsen. Wanneer er nieuws is over de 
examens dan informeren we jullie direct.   
  
Voorlopig gaan wij ervan uit dat de meivakantie doorgaat zoals gepland. Mocht hier iets in 
veranderen dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten.    
  
Het ondersteuningsteam van X11 is beschikbaar mochten er in de komende periode situaties of 
spanningen ontstaan waarbij het fijn is dat iemand meedenkt: ondersteuning@x11.nu  
Wanneer u zich als ouders zorgen maakt over de zelfstandigheid van uw kind kunt u daarover 
contact opnemen met de mentor.   
   
Een aantal collega’s en leerlingen heeft deze situatie aangegrepen om leerlingen en 
medewerkers op een creatieve manier uit te dagen en daarmee wellicht verveling tegen te 
gaan. Deze challenges komen dagelijks in de schoolmail van alle leerlingen en kunnen iets leuks 
zijn om samen aan te gaan!  
  
We proberen iedere dag iets te posten via de website en onze socials om iedereen zo goed 
mogelijk te informeren en ook om de verbinding met elkaar te houden  
 
Vriendelijke groet, 
Moniek Rieter 
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