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Utrecht, 18 december 2020  

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

Met deze brief brengen we je op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het 

onderwijs op X11. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

• Torentoespraak: nieuwe maatregelen  

• Online-onderwijs op X11  

• Online huiswerkhulp Mr. Chadd  

• Chromebooks lenen  

• Lockdown en thuisonderwijs  

• Nieuws over examens  

• X11Hulp in Teams  

• Absentie tijdens lockdown  

• Leuke dingen  

Torentoespraak: nieuwe maatregelen  
Het kabinet kondigde maandag aan dat Nederland in een harde lockdown gaat. Nuovo verzond 

hierover afgelopen dinsdag een algemene brief. In deze brief is gecommuniceerd dat de 

lockdownperiode tot en met 18 januari duurt. Deze datum moet echter 17 januari zijn. De 

normale fysieke lessen starten voor alle leerlingen dus in principe weer op maandag 18 januari. 

De minister-president heeft aangekondigd dat er op 12 januari weer bericht zal worden over de 

lockdown en gevolgen hiervan voor het onderwijs.   

In aanvulling op de algemene brief vanuit Nuovo, lichten we hierbij toe hoe wij het onderwijs op 

X11 vormgeven aan de hand van de nieuwe maatregelen.  

Het kabinet heeft de volgende maatregelen genomen:  

• Examenleerlingen volgen fysiek onderwijs op school  

• Leerlingen in het voorexamenjaar (vmbo 3 en havo 4) mogen schoolexamens maken op 

school  

• De lessen van beroepsgerichte vakken in het vmbo vinden op school plaats. Dit geldt 

voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het inschrijfniveau van de leerling is 

leidend. Sta je ingeschreven op basis, kader, gl of tl, dan mag je naar school voor het 

volgen van de beroepsgerichte vakken. Sta je ingeschreven op havo-niveau dan mag dat 

helaas niet. Dit geldt dus ook voor de havo-leerlingen in een gemengde klas met tl-

leerlingen.  
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Wij geven het onderwijs vorm volgens de volgende richtlijnen:  

• Een dag online onderwijs bestaat uit ongeveer vijf lesuren  

• De online lesdag op dinsdag 5 januari start met een online mentormoment (check of je in 

Teams kunt komen, aanwezigheid, etc.). De dag eindigt ook met een mentormoment.   

• Een dag fysiek onderwijs bestaat uit meerdere lesuren beroepsgericht onderwijs.   

• Het rooster dat we nu maken, staat begin januari (voor de eerste lesdag) online op de 

website van X11.  

Online-onderwijs op X11  
Volg je een dag online onderwijs, dan ziet dat er zo uit:  

• Je lessen duren 40 minuten per les (10 min. pauzetijd tussen de lessen door).  

• Je krijgt ongeveer 5 lesuren op een dag les. Dat kan in de ochtend zijn, maar ook in de 

middag.  

• Je overige tijd op een schooldag besteed je aan zelfstandig werken/samenwerken aan 

opdrachten en/of mentorgesprekken.  

• Je ontmoet elkaar in het vakkanaal in Teams aan het begin en het einde van de les. Hier 

houden we de aanwezigheid bij de start bij.   

• We vinden het belangrijk dat je zichtbaar aanwezig bent bij de opstart en afsluiting van 

de les in Teams: met camera aan en microfoon uit. Je docent geeft aan wanneer je je 

microfoon zult gebruiken.  

• Je docent houdt de aanwezigheid bij per les bij in Magister.  

• Je neemt actief deel aan de les.  

Het is fijn als jullie de uitgangspunten die hierboven staan, samen thuis ook doornemen. De 

mentoren hebben de leerlingen op 15 december voorbereid op het online-onderwijs met een 

presentatie. We hebben een overzicht gemaakt van de verantwoordelijkheden van jou als 

leerling, je ouders en je mentor. Deze staat op de volgende pagina. 
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Online huiswerkhulp Mr. Chadd door alle leerlingen te gebruiken   

Je kunt thuis ook gebruik maken van Mr. Chadd als je vragen hebt over een bepaald vak. Alle 

leerlingen van X11 kunnen gebruikmaken van deze huiswerkhulp. Met deze dienst kun je op elk 

moment hulp vragen bij het maken van je schoolwerk. We zetten Mr. Chadd in, omdat de 

combinatie tussen fysiek en thuisonderwijs (voorlopig) nog een belangrijke rol speelt.  De 

mentoren hebben de eerste keer samen met de leerlingen ingelogd. Bekijk voor meer informatie 

over Mr. Chadd de informatie op onze website.  

Chromebooks lenen  
Leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 die niet beschikken over een eigen device, haalden de afgelopen 

woensdag een Chromebook op. Misschien dat niet iedereen van die mogelijkheid gebruik 

maakte. Neem in dat geval contact op met je mentor.  

Lockdown en thuisonderwijs  
Tijdens de vorige lockdown was het voor sommige leerlingen extra lastig dat zij niet naar school 

toe konden. Dit had bijvoorbeeld invloed op hun welbevinden en/of op hun leren. Hierover kun 

je contact opnemen met ondersteuning@x11.nu.  
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Nieuws over examens   

Deze week presenteerde het ministerie informatie rondom het eindexamen. Met de nieuwe 

regeling creëert het ministerie een zo optimaal mogelijk situatie binnen deze omstandigheden, 

voor het halen van het eindexamen in dit uitzonderlijke jaar.   

Het kabinet heeft de volgende maatregelen genomen voor de eindexamens:  

• Het ministerie geeft leerlingen van vmbo-tgl, havo en vwo (atheneum en gymnasium) de 

mogelijkheid examens te verspreiden over meerdere tijdvakken in dit schooljaar.  

• Voor de kandidaten in de vmbo basis-, en kaderberoepsgerichte leerweg was eerder al 

duidelijk dat zij de digitale eindexamens mogen inplannen tot 23 juli 2021 en dat het 

cspe mag komen te vervallen.   

• Naast de verlenging van de tijdvakken krijgen leerlingen twee herkansingsmogelijkheden 

in plaats van één. Het kan dus voorkomen dat leerlingen in de verschillende tijdvakken 

een centraal examen afleggen. Hieronder vind je een overzicht van de planning van de 

tijdvakken en uitslagdata. Houd hier rekening mee met eventuele vakantieplannen.  

De komende tijd maakt het kabinet meer bekend over de details van de regeling. In januari 

verwachten we jullie verder te informeren.  

We zijn in ieder geval blij dat er duidelijkheid is over het verloop van de centrale eindexamens. 

Mocht je meer informatie willen lezen over de regeling, kijk dan bij de factsheets van de 

Rijksoverheid.  

Tijdvak  Afnamedagen  Bekendmaking N-

termen (uitslag)  

Tijdvak 1:  

Eerste afnames  

17 mei t/m 1 juni 2021 (vmbo-tl-gl, havo, vwo)   

   

5 april t/m 23 juli 2021  

(vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg)  

10 juni 2021  

  

Tijdvak 2:   

Eerste afnames en 

herkansingen  

14 juni t/m 25 juni 2021 (vmbo-tl-gl, havo, vwo)  

  

2 juli 2021  

  

Tijdvak 3:   

Herkansingen  

6 t/m 9 juli 2021 (vmbo-tl-gl, havo, vwo)  

  

15 juli 2021  
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X11hulp in Teams  

Een lockdown brengt grote veranderingen met zich mee. Hier is in de mentorlessen aandacht 

voor geweest. De leerlingen maakten buddy’s met elkaar en bespraken hoe ze in de komende 

periode contact met elkaar houden; niet alleen over schoolzaken, maar ook voor de ontspanning. 

In een online vragenlijst deelden leerlingen met hun mentor hoe zij aankijken tegen de komende 

periode. Soms kan er spanning, stress of sombere gedachten ontstaan.  Mocht je als leerling niet 

weten in de vakantie wie je kan helpen en heb je graag contact met een X11-medewerker, dan 

kan dat. In dat geval kun je een bericht sturen in Teams naar 'X11hulp'. Dit doe je door in Teams 

in het menu links naar ‘Chat’ te gaan. Typ vervolgens boven in het zoekvenster ‘X11hulp’ en typ 

hier je hulpvraag. Een docent van X11 denkt dan met jou mee over wie jou kan helpen. We 

kunnen chatten of (video)bellen. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur. 

X11hulp reageert niet op zaterdag of zondag.  

Absentie tijdens lockdown  
In de periode dat we niet op school zijn, willen we het graag weten als een leerling positief getest 

is. Zoals gebruikelijk geef je dit door aan Jeppe of Moniek. Als je ziek bent in de periode na de 

kerstvakantie, meld je je op de gebruikelijke wijze ziek bij afwezig@x11.nu en zet je mentor(en) 

in de cc.  

Leerlingen werken samen met de gemeente aan Utrecht in 2040  
In samenwerking met de Gemeente Utrecht werken we op X11 aan een project over de 

Ruimtelijke Strategie van Utrecht voor het jaar 2040. De verwachting is dat de stad Utrecht de 

komende 20 jaar groeit in inwoneraantal, maar niet in omvang. Het is dus van belang dat we 

slimmer omgaan met de ruimte in de stad en dat we deze op een duurzamere manier inrichten. 

De gemeente Utrecht vroeg leerlingen van X11 om hulp voor creatieve oplossingen voor het 

omgaan met de ruimte. Tijdens de lessen innovatie & prototyping dromen, brainstormen en 

bouwen leerlingen over en aan de stad in 2040. In de lessen mens & maatschappij gaan 

leerlingen in gesprek met de stedelijk bouwkundige, communicatieadviseur en de adviseur 

maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Ze stellen alle vragen die zijn ontstaan rondom 

hun project voor een duurzame stad.  

 

 

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
mailto:afwezig@x11.nu


BEZOEKADRES 

Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 

Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 

info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

Onderdeel van Scholengroep 

 

 

 

Leerlingen van X11 exposeren in het Centraal Museum.   
Hoe kijken de leerlingen van de school X11 naar de tentoonstelling De ommuurde Stad, 

Geschiedenis van een stadsverdediging? Welke kunstwerken inspireerden hen? Met welke 

thema’s voelen zij zich verbonden?   

Leerlingen uit havo-5 maakten ontwerpen naar aanleiding van de tentoonstelling in het Centraal 

Museum. Op 11, 12 en 13 december waren de ontwerpen in het museum te zien. Op zondag 13 

december gaven de leerlingen in het museum zelf toelichting op hun werk.   

Een inspirerende rondleiding door curator René de Kam was de start voor dit project. De 

leerlingen kozen één vraag over veiligheid waarmee ze verder wilden in hun proces. Die vraag 

was ook het vertrekpunt voor hun ontmoeting met een andere Utrechter. Hoe keken zij tegen 

het thema veiligheid aan? Waar zaten de overeenkomsten of juist de verschillen? Het 

eindontwerp was een kunstzinnige verwerking van deze ontmoeting. Tijdens het proces zijn de 

leerlingen begeleid door medewerkers van het Centraal museum en een docent van X11.  
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Nieuwe burgemeester verwelkomen  
Vorig schooljaar hielpen de leerlingen van X11 mee aan de profielschets voor de nieuwe 

burgemeester van Utrecht. Deze week is Sharon Dijksma geïnstalleerd als burgemeester van 

onze stad. Als welkomstcadeau ontving zij een fotocollage in de vorm van De Dom. Voor deze 

collage leverden X11-leerlingen foto's aan om haar te verwelkomen!  

  

Terugblik activiteiten: project eenzaamheid en close reading bij Nederlands  
De leerlingen werkten in de afgelopen weken aan verschillende projecten en activiteiten. Dit 

leverde mooie producten op. Zo werkten de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 bij Nederlands aan een 

lessenserie over eenzaamheid waarbij leerlingen kaarten maakten voor mensen in een 

verzorgingstehuis. Deze kaarten zijn vorige week allemaal op de post gegaan. Ook startten de 

leerlingen bij Nederlands met een nieuwe aanpak van leesvaardigheid met behulp van close 

reading. Close reading gaat uit van het principe dat een unieke, complexere tekst uitdaging en 

ruimte tot ontwikkeling biedt. Op de website vind je meer achtergrondinformatie in een artikel 

over close reading.  
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Motivatiegesprekken  
Leerlingen in 4 vmbo volgden vorige week een online training in het voeren van een 

motivatiegesprek. Ze konden het gesprek voeren alsof ze solliciteerden voor een bijbaantje, of 

een voorbereidingsgesprek op een intake bij het vervolgonderwijs. De gesprekken 

voerden zij met bijvoorbeeld HR-adviseurs uit het bedrijfsleven. De leerlingen gaven elkaar 

positieve feedback op hun gesprekken en tips voor een volgende keer. Door de koppeling met 

de praktijk namen de leerlingen het heel serieus. Bovendien kregen zij zeer waardevolle tips. 

Hierdoor werd het een enorm leerzame training!  
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Afscheid docenten  
We nemen afscheid van collega’s Jetske en Didi. We heten Jon Heuts en Gerard Buurtstra van 

harte welkom! Helaas verlaten onze collega’s Jetske Tjeerdsma (docent Nederlands) en Didi Klerk 

(docent Engels) X11. De eerste klassen die Nederlands kregen van Jetske zijn overgedragen aan 

docent Frank Alberti. Onze nieuwe collega Gerard Buurstra neemt de klassen van Didi over.  Jon 

Heuts vervangt Claire Esser (docent mens en maatschappij), die binnenkort met 

zwangerschapsverlof gaat.  

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan voor al contact op met de 

mentor of de schoolleiding.  

Moniek Rieter    Jeppe den Uijl 

moniekrieter@x11.nu   jeppendenuijl@x11.nu  

0622604656    0618334748 

Tot slot willen we jullie allemaal een hele fijne kerstvakantie wensen. We hopen dat jullie lekker 

bijkomen en uitrusten en dat jullie ondanks de vreemde situatie een hele fijne tijd hebben! 

Team X11  
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