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Utrecht, 20 maart 2020  
 
 
 
Beste leerlingen en ouders,  
 
 
De eerste week met een gesloten school zit erop! Het was een vreemde week, bij 
vlagen een lastige week, maar bovenal een week waarop we met elkaar (leerlingen, 
ouders en medewerkers van X11) op creatieve manieren hebben gewerkt om het 
onderwijs voor alle leerlingen op afstand mogelijk te maken. Uit de reacties van 
ouders en leerlingen maken we op dat we daar met z’n allen best aardig in geslaagd 
zijn.   
 
 
We horen heel graag hoe jullie het thuis met elkaar ervaren hebben. Geef het door 
aan de mentor en daar waar het over klasoverstijgende zaken gaat 
aan moniekrieter@x11.nu of jeppedenuijl@x11.nu   
 
 
Komende week gaan we op dezelfde wijze verder, wellicht met enkele kleine 
aanpassingen in het rooster. Leerlingen kunnen van ons verwachten dat uiterlijk 
maandag of dinsdag al het werk voor deze week in Magister staat, maar in de praktijk 
zal er nu al voor veel klassen een compleet programma staan. We gaan er bij het 
opgeven van werk vanuit dat leerlingen ongeveer 2-3 uur per dag aan 
opdrachten werken, mochten jullie dat thuis heel anders ervaren, neem dan opnieuw 
contact op met de mentor.  
 
 
Naast alle werkzaamheden werden we afgelopen week ook met regelmaat 
verrast door pareltjes van momenten. Leerlingen die docenten via Teams uitnodigen 
om mee te spelen in hun drama-opdracht. Examenleerlingen die zich heel erg 
geholpen voelen door Mr Chadd. Leerlingen die enthousiast met Chromebook van 
X11 op pad gaan.   
 
 
We hebben de afgelopen week enorm veel gecommuniceerd, via mail, de website 
en social media, zoals het artikel over welzijn Marlon op de website. Veel 
communiceren was in eerste instantie nodig, maar het zorgt ook voor druk 
bij medewerkers, ouders en leerlingen. Indien er zich geen grote wijzigingen 
aandienen, zullen we de communicatie iets afbouwen en kan je één of twee keer 
komende week een nieuwsbrief van ons verwachten. Mooie momenten, interessante 
uitkomsten en fijne challenges zullen we via social media uiteraard veel blijven 
delen. We wensen iedereen een heel fijn weekend toe.  
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