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Utrecht, 17 maart 2020  
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Vandaag werd er door veel leerlingen voor het eerst geoefend met het volgen van 
afstandsonderwijs. Dat leverde grappige en soms wat verwarrende momenten op. Ook zagen we 
dat de eerste leerlingen al fanatiek aan de slag gingen met de aangeboden opdrachten in 
Magister. Heel fijn!  
 
Woensdag 18 maart wordt voor het eerst gewerkt aan de hand van een rooster. Zojuist hebben 
we aan alle leerlingen een brief en het rooster verstuurd, welke we ook als bijlage hebben 
toegevoegd. In de brief wordt uitgelegd hoe we de komende tijd willen samenwerken. Door 
middel van het rooster en de contactmomenten willen wij de leerlingen zo goed mogelijk 
ondersteunen bij hun onderwijs. Mochten jullie thuis merken dat er iets niet lukt of werkt, neem 
dan contact op met de mentor van je kind.   
 
We snappen dat het bericht van de minister over de doorgang van de schoolexamens voor veel 
vragen zorgt. Vooralsnog leren en werken ook de examenleerlingen tot en met vrijdag thuis. 
Deze laatste groep – leerlingen en ouders – ontvangt morgen een brief met betrekking tot de 
laatste ontwikkelingen.   
 
Deze week blijven we samen met jullie in de gaten houden wat goed werkt en wat anders/beter 
kan. Mocht dit nog wijzigingen opleveren in het rooster dan laten we dit tijdig weten.  
Om jullie kinderen thuis nog beter te ondersteunen, ook bij de mvi-vakken, onderzoeken wij of 
het mogelijk is alle leerlingen een licentie voor het Adobepakket te geven zodat je kind daar thuis 
mee aan de slag zou kunnen. Meer informatie hierover volgt in de loop van deze week.  
Wij zijn in ieder geval enorm trots op hoe onze leerlingen en ook ouders deze situatie samen 
oppakken.  
 
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met jeppedenuijl@x11.nu of 
moniekrieter@x11.nu 
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Het team van X11  
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