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Utrecht, 18 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vandaag werkten docenten en leerlingen voor het eerst volgens een lesrooster. We zijn 
heel benieuwd hoe dat bij iedereen verlopen is. Mentoren hebben contact gehad met het 
grootste deel van de leerlingen. We hebben gezien dat enorm veel leerlingen aan de slag 
zijn gegaan met het werk dat klaar stond in Magister. En dat de leerlingen er heel veel 
aan doen om bij te blijven met hun schoolwerk.  
We willen in deze brief een aantal zaken toelichten die misschien onduidelijk zijn 
gebleven.  
 
Aanwezigheid tijdens de videolessen  
Het lesrooster is bedoeld als houvast voor leerlingen, zodat ze hun schoolwerk per vak 
kunnen volgen. Op de momenten dat er ‘video’ staat in het rooster, is de docent in het 
kanaal van het vak beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden. De leerlingen 
waren afwisselend ‘aanwezig’ in die kanalen. Het was voor iedereen even zoeken hoe het 
allemaal in zijn werk gaat.   
In de videolessen kunnen leerlingen op een prettige manier aan het werk 
zijn door vragen te stellen en contact te onderhouden met docenten en klasgenoten. De 
mentor houdt vinger aan de pols of dit allemaal lukt bij zijn/haar mentorklas. Geef het bij 
de mentor aan als je thuis merkt dat het lastig is voor je kind om het schoolwerk te 
maken, overzicht te houden en/of contact met medeleerlingen en docenten te 
onderhouden. We ondersteunen graag.  
   
Absentieregistratie  
Wanneer je kind ziek is, geef dit dan op de gebruikelijke manier door 
per mail aan afwezig@x11.nu . Op die manier zien we welke leerling wellicht achter gaat 
lopen en dus eventueel extra ondersteuning nodig heeft.  
  
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 betreffende vak bij 
‘bestanden’. Op die manier zijn leerlingen minder afhankelijk van Magister. We vinden het 
fijn als leerlingen het inleveren van opdrachten wel via Magister doen. Lukt dat niet, laat 
het je kind later nog eens proberen. Het werk mailen naar de vakdocent of mentor is niet 
prettig, aangezien onze mailboxen dan overvol en onoverzichtelijk worden.  
  
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.  
  
Mochten jullie de komende dagen vragen of zorgen hebben, neem dan vooral contact op 
met de mentor van je kind. We vinden het belangrijk uw kind zo goed mogelijk door deze 
gekke tijd te loodsen. Voor mentoren is het heel prettig te weten wat er bij de leerlingen 
thuis gebeurt, dus voel je niet bezwaard te mailen!  
We willen jullie bedanken voor jullie steun en input!  
  
Het docententeam van X11  
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