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Welkom op NXT
• • • •

Per 1 augustus 2021 hebben Mavo Doorn en het Vakcollege Maarsbergen een nieuwe naam gekregen. Wij heten nu NXT. Wij
leiden onze leerlingen toekomstgericht en kritisch op: voor de samenleving van morgen. NXT is een school voor dromers,
denkers en doeners.
Twee verschillende scholen, verdeeld over twee locaties gaan samen door naar één toekomst.
Twee verschillende scholen, ieder met een eigen onderwijsconcept, die sterk in beweging blijven en open staan voor de
ontwikkelingen om ons heen.
NXT is meer dan de som van de twee scholen. De meerwaarde ligt in de verbinding, het samen werken en vooral samen
leren. Samen werken we aan de beste leersituatie voor iedere individuele leerling.
De leerlingen en het onderwijs vormen de kern van onze organisatie. Met doelen geven we richting, met structuren geven we
vorm, met processen stimuleren we ontwikkeling en in de uitvoering maken we het waar.
We doen dit vanuit een visie waarbinnen onze kernwaarden centraal staan. Ons motto hierbij is: “Eigenwijs samen, méér dan
een diploma.”
Deze schoolgids bevat veel informatie om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wegwijs te maken op NXT. De gids is bedoeld
als naslagwerk met informatie over lestijden, roosterzaken, regels, vakanties en adressen. Ook bevat deze gids een
toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs bereiken.
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Voor actuele informatie, nieuws en meer kunnen ouders en leerlingen de website van de school raadplegen. Deze
schoolgids is ook beschikbaar als pdf op de website van de school.
Wij wensen onze leerlingen en uiteraard ook ouder(s)/verzorger(s) een prettige tijd op NXT

Jenny Oldenhuis, Directeur
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Zo NXT
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Visie en missie
• • • •

De wereld om ons heen verandert vaak en snel. Een leerling wil de wereld kennen, er middenin staan en er een eigen plek in
verwerven. Bij ons op school legt een leerling daarvoor de basis. Op de eerste plaats doordat we leerlingen opleiden met alle
kennis en vaardigheden die vandaag en morgen nodig is. En wat minstens zo belangrijk is: we leren leerlingen om te blijven
leren. Zo kunnen zij voorop blijven lopen. Of dat nu in de eigen vakrichting is of in nieuwe werkgebieden die in de toekomst
zullen ontstaan.
We investeren veel in moderne informatie- en communicatietechnologie, want die gaat een leerling hoe dan ook in het
leven van alledag steeds meer tegenkomen.Boven alles bepalen respect en vertrouwen in elkaar of iemand succesvol is of
niet. Succesvolle mensen van nu en morgen investeren in samenwerken, communiceren en leren van elkaar.
Die mensen, dat zijn de leerlingen van nu.
Wij helpen leerlingen om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Bij ons LEREN zij door te DOEN. We stimuleren
leerlingen creatief te denken en ondernemend te zijn.
We helpen ze om verantwoordelijkheid te nemen en waardevol te zijn in onze samenleving.
Onze missie is: LEREN DOOR DOEN!
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Naar NXT
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Locatie
• • • •

Onze school ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug op een prachtige locatie.
Onze adres- en contactgegevens zijn:
NXT
Woudenbergseweg22A
3953 MG Maarsbergen
T: 0343-431345
E: info-maarsbergen@nxt.eu
www.nxt.eu
Ons schoolgebouw is toegankelijk voor mindervaliden en is voorzien van een lift. Het gebouw is rolstoelvriendelijk.
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Routebeschrijving voor
leerlingen
• • • •

Onze leerlingen komen vanuit de wijde omgeving naar NXT. De meesten komen met de fiets. We willen graag dat alle
leerlingen veilig op school komen en bespreken dit elk jaar in de lessen; met wie fiets je, hoe laat vertrek je, wat doe je als je
pech onderweg hebt en hoe gedraag je je onderweg. We vragen aan alle leerlingen het telefoonnummer van school in de
mobiel te zetten en ons te bellen als er onderweg een keer iets is.
Wij vinden het heel belangrijk dat de fietsverlichting in de wintermaanden goed in orde is. Wanneer we zien dat dit niet het
geval is, zullen we leerlingen daar op aan spreken. En op NXT is altijd wel iemand die kan helpen om de verlichting of een
lekke band te repareren.
Het verkeer van en naar deschool is op het landgoed alleen toegestaan via de aangegeven route. De maximumsnelheid is
daar 30 km per uur.
Sommige leerlingen willen met de tractor naar school. Helaas voor deze leerlingen is dat niet toegestaan.
De school is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en schade aan (brom)fietsen en scooters.

Met de bus
Van de herfstvakantie tot de meivakantie rijdt een bus van Wijk bij Duurstede via Cothen, Langbroek, Doorn, Leersum naar
school en vice versa. De rijtijden zijn officiële tijden van het OV. Wij proberen de lestijden van de brugklas af te stemmen op
deze tijden. De kosten zijn op basis van het tarief voor openbaar vervoer.
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Contactgegevens
• • • •
Inspectie

Inspectie van het onderwijs (rayon AVO 17)
E: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Directeur NXT
Jenny Oldenhuis-Compaan
E: joldenhuis@nxt.eu
T: 06-30012162

College van Bestuur
Leon de Wit en Muriëlle van der Voort
Contactgegevens:
Orteliuslaan 871
Postbus 1415, 3500 BK Utrecht
T: 030-2969040
E: nuovo@nuovo.eu
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Teamleider leerjaar 1 en 2
Janine Krosenbrink
E: jkrosenbrink@nxt.eu

Teamleider leerjaar 3 en 4
Gerard van Eck
E: geck@nxt.eu
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NXT voor jou
• • • •
Dicht bij jou
NXT is voor alle niveaus van het vmbo en ook voor leerlingen die praktisch leren en op havo-niveau onderwijs willen krijgen.
Wij hebben aandacht voor de individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent.
Dichtbij wat jij nog wil leren. Dichtbij de combinatie van praktijk én theorie.
Wij geloven in een groeimindset bij al onze leerlingen en collega’s, dit zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en zin om
te leren. Een groeimindset helpt iedereen om het beste uit zichzelf te halen.
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Vakcollege en vakroutes
• • • •

NXT Maarsbergen is een Vakcollege. In ons onderwijs bieden we een praktische onderwijsroute aan: de vakroute. De
vakroute kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar één.
De vakroute is gericht op jongeren met een praktische leerstijl, die graag actief bezig zijn. NXT Maarsbergen biedt alle twee
de vakroutes aan: de vakroute Techniek en de vakroute Mens & Dienstverlenen.
De vakroute is een brede vakopleiding. Ons onderwijs is ingericht op de beroepen van morgen. In het Vakcollege wordt
continue aandacht besteed aan de loopbaan-oriëntatie van de leerlingen door middel van loopbaangesprekken en
reflecteren op beroepsgerichte opdrachten. Onze leermiddelen en onze schoolinrichting binnen de vakroute zijn gericht op
(zelf) ontdekkend leren, waarbij de leerlingen leren door het opdoen van ervaringen en door het nadoen (imiteren). Leren
door doen.
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De profielen binnen de
vakroutes vanaf leerjaar 2
• • • •

Binnen de vakroutes kunnen onze leerlingen in leerjaar 2 een keuze maken uit vier profielen:
Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
Mobiliteit en Transport (MOBT)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Onze havo leerlingen oriënteren zich in de technische vakroute, en maken kennis met de technische profielen (MOBT, PIE EN
BWI)
Naast de profielvakken kunnen de leerlingen keuzevakken en/of specialisaties volgen. Op deze manier kunnen zij ook zelf
vorm geven aan hun opleiding.
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T is For Tech: sterk techniek
onderwijs
• • • •

Bedrijven, scholen en overheid hebben elkaar nodig om het technisch onderwijs stevig op de kaart te zetten in onze regio.
Het samen ontwikkelen van actuele, innovatieve en aansprekende lesprogramma’s staat daarbij hoog op de agenda. Wij
zijn één van de scholen, samen met het Corlaer College, Het Element en Het Van Lodenstein College die leidend zijn in dit
proces.
De groei van de werkgelegenheid in de technische branche vraagt om meer en goed opgeleide vakmensen. De
belangstelling voor techniekonderwijs is echter gedaald terwijl de vraag naar technisch geschoold personeel juist toeneemt.
Door betere samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven maken wij het onderwijsprogramma interessanter, door
gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten. Vanuit een gezamenlijke organisatie T is For Tech
(https://tisfortech.powerappsportals.com/) wordt enthousiast en efficiënt ingespeeld op de actuele behoeften van de vmbo
leerling.

Wij zetten als T is For Tech in op 3 doelstellingen in vijf ontwikkellijnen:
1. Actualiseren, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van het technisch onderwijs door:
a. Actueel technisch onderwijs aanbieden op het hele vmbo/ havo
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b. Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten

2. Belangstelling technisch en technologisch onderwijs vergroten bij po, vo, ouders, docenten, door:
a. Motiveren jongeren voor techniek
b. Techniek zichtbaar maken op primair onderwijs (PO scholen krijgen bij ons op school Techniek lessen)

3. Verstevigen samenwerken met technische vmbo’s onderling, vmbo’s in het algemeen, PO, bedrijfsleven en mbo, door:
a. Centrale organisatie/hotspot/website voor continuïteit in samenwerking , kennisdeling en verduurzaming
b. Dit schooljaar gaan onze 4de jaars leerlingen voor het eerst lessen volgen op de hotspot in Amersfoort.
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De examens
• • • •

De basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen kunnen bij ons al in leerjaar 3 examen doen in de profielvakken. Hierdoor
creëren we ‘ vrije ruimte’ in leerjaar 4. Deze ‘vrije ruimte’ gebruiken we om de leerlingen één dag in de week stage te laten
lopen. Het centraal schriftelijk examen (CE) voor de algemeen vormende vakken (AVO) blijft gewoon in leerjaar 4
plaatsvinden.

P.20

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Vakkenpakket voor BBL of KBL
• • • •
Basis & Kader

Mens & Dienstverlenen

Techniek

HBR

BWI
MOBT

Profielkeuze

PIE

Verplichte vakken

Keuze vak
Totaal vakken

Nederlands

X

Nederlands

X

Economie

X

Wiskunde

X

Sport & Bewegen

X

Nask 1

X

Maatschappijleer

X

Sport & Bewegen

X

Kunst & Cultuur

X

Maatschappijleer

X

Wiskunde
Duits
8

8

De leerlingen hebben in leerjaar 2 een profielkeuze gemaakt. Bij de profielkeuze hoort een verplicht vakkenpakket. Alleen de
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leerlingen die de keuze hebben gemaakt voor HBR moeten nog een keuze maken uit wiskunde of Duits.
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De gemengde leerweg
• • • •

De gemengde leerweg biedt een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs.
Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken (AVO) en één beroepsgericht profielvak en twee keuzevakken. Het
programma en het examen van de vijf algemene vakken van de gemengde leerweg zijn gelijk aan de theoretische leerweg.
Dit schooljaar is het laatste jaar dat leerlingen in leerjaar 3 kunnen kiezen voor de gemengde leerweg.
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De theoretische leerweg
• • • •

Voor deze leerweg wordt ook nog wel de naam ‘mavo’ gebruikt. Leerlingen van de theoretische leerweg volgen ook in
leerjaar 1 de vakroute, zoals hierboven staat omschreven. In leerjaar 2 kiezen zij een vakroute. Vanaf leerjaar 3 gaan deze
leerlingen meer projectmatig aan de slag bij de praktijkvakken in de Vakmavo. We lopen hiermee voor op de landelijke
ontwikkelingen, in 2024 moeten alle vmbo scholen in deze nieuwe leerweg een praktijkgericht programma aanbieden. Deze
leerlingen doen in zes theorievakken examen.
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De vakhavo in leerjaar 1 en 2
• • • •

Afgelopen schooljaar zijn we op veler verzoek gestart met onze vakhavo-route in leerjaar 1. Dit schooljaar bieden we de
vakhavo aan in zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Het concept vakhavo is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoeften
van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen.
De vakhavo is op ons vakcollege een uitwerking van het concept voorbereidend hoger beroepsonderwijs (vhbo). De
leerlingen krijgen op havoniveau les. De vakhavo neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt
voor het onderwijs. Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijk kunnen maken, zodat ze de
relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en houden van de afwisseling en uitdaging. De route van de vakhavo richt
zich na leerjaar 1 op techniek.
Wat deze route uniek maakt, is dat we ons richten op de doorstroom naar het hbo.
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Stage
• • • •

Stages zijn belangrijk bij NXT. Van een ministage in leerjaar 1 tot het meedoen en ervaren van ‘het echte werk’ in leerjaar 4.
Onze leerlingen geven aan dat zij hun stages als heel waardevol ervaren.
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Lessentabel 2021-2022
• • • •
Klas

1

Niveau

B/K

2
T/H

B/K

3
T/H

Sector

4

B/K
Tech

GL

TL

B/K

Eco

Tech

Eco

Tech

Eco

Tech

GL

TL

Eco

Tech

Eco

Tech

Eco

Duits

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Economie

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Engels

3

Frans

3
2

Digivaardig

1

1

Kunst & Cultuur
(project vorm)

1

1

Maatschappijleer
Mens &
Maatschappij

3

3

Mens & Natuur

2

2

2

3
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Mentorles

1

1

Nask 1

1

1

1

2

2

4

1

1

1

4
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1

1

1

4

4

4

1

1

1

4
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1

1

4

4

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sport & Bewegen

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Vakroute

8

8
10

8

8

8

4

4

6

6

6

6

3

3

3

3

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

30

29

27

27

32

29

Profielvak
Beroepsgericht
Keuzevak
Beroepsgericht

3

3

Stage
Beroepsgericht
Steunles

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Profiel werkstuk
(PWS)
Totaal

29

31
29

31

31

32

32

32

32

32

32

32
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Toelichting:
Geel gemarkeerd:
1 T/H: Voor H leerlingen is het verplicht.
3 en 4 B/K Eco: Keuzevak: kiezen uit Duits of wiskunde. Advies wiskunde.
3 GL Tech: Keuzevak: kiezen uit Duits of economie.
Blauw gemarkeerd:
4 B/K: Instromers in leerjaar 3 geen stage, maar volgen profiel- en keuzevakken.
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Activiteiten
• • • •

Leren doen we ook buiten de lessen. Je gaat pas echt leren wanneer je wat je al hebt geleerd kunt verbinden aan
praktijksituaties. Dan ontwikkel je je competenties. Maar wat zeker zo belangrijk is, leren buiten de lessen is gewoon heel leuk.
Elk jaar wordt opnieuw bekeken welke activiteiten we aan de leerlingen aanbieden. Met leerlingen hebben we overleg
hierover; wat vinden jullie leuk, wat zouden jullie graag voor activiteiten doen.
Zo worden er sportactiviteiten georganiseerd, een galafeest voor de hele school, verschillende workshops worden gegeven,
gaan we op excursies naar musea, we houden klasse-uitjes, etentjes met de klas in ons restaurant en er zijn werkweken
naar het buitenland. Regelmatig doen onze leerlingen mee aan landelijke vak-wedstrijden…en meestal horen we dan bij de
winnende scholen. De kosten van deze activiteiten worden voor een deel bekostigd door school zelf. Van de overige kosten
ontvangen ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar een overzicht.
Voor onze culturele activiteiten werken wij samen met professionals uit de Kunst en Cultuur. Muzikanten, acteurs, ,
graffitispuiters, media-artists, grimeurs, fotografen en dansers vragen we om bij ons de culturele lessen te komen verzorgen.
Zij zijn ten slotte de specialisten in hun vak.
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Onze lestijden en lesroosters
• • • •
Uren

Gewoon rooster

Race rooster

1e lesuur

08.25-09.15 uur

08.25-09.05 uur

2e lesuur

09.15-10.05 uur

09.05-09.45 uur

3e lesuur

10.20-11.10 uur

10.00-10.40 uur

4e lesuur

11.10-12.00 uur

10.40-11.20 uur

5e lesuur

12.20-13.10 uur

11.40-12.20 uur

6e lesuur

13.10-14.00 uur

12.20-13.00 uur

7e lesuur

14.15-15.05 uur

13.15-13.55 uur

8e lesuur

15.05-15.55 uur

13.55-14.35 uur

Pauze

Pauze

We maken de lesroosters zo gunstig mogelijk voor onze leerlingen. Tussenuren proberen we te voorkomen. Ook letten we op
de tijden van onze brugklassers, zij hebben in de brugklas nog geen 8e lesuur en we proberen de lestijden van de
brugklassen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Onze lesuren zijn 50 minuten. Voor praktijklessen zijn dat dubbele of
driedubbele uren. Soms hebben we een dag een ‘racerooster’, de lessen van die dag duren maar 40 minuten.
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NXT Digitaal
• • • •

DIGI-NXT, de Elektronische leeromgeving (ELO)
Op NXT gebruiken we verschillende computerprogramma’s. Zo gebruiken we Magister voor de publicatie van het rooster, de
cijfers, de aanwezigheid, opdrachten die moeten worden ingeleverd en andere praktische gegevens, zoals alle informatie
voor examenkandidaten. Magister heeft ook een agenda voor leerlingen. Wij leren onze leerlingen hoe zij deze agenda
kunnen gebruiken. Ouders en leerlingen krijgen een account voor Magister.

NXT op Microsoft Teams (MS Teams)
MS Teams is een online samenwerkingstool van Microsoft. Met het programma kunnen we online lessen geven, chatten met
de leerlingen, ouders, met elkaar en samenwerken in documenten. Microsoft Teams werkt op laptops, desktop PC’s,
smartphones en tablets en op vrijwel elk besturingssysteem.

Blended Learning
Op NXT gebruiken we zoveel mogelijk verschillende leermiddelen, digitale methodes en boeken van papier.
In de onderbouw gebruiken onze leerlingen een eigen Chromebook. Voor de aanschaf van deze Chromebooks kunnen
ouders gebruik maken van het aanbod bij The rent Company.
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Kwaliteitsbewaking
• • • •

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen en de resultaten hiervan kunt u zien in Magister.
Naast interne toetsing nemen wij in leerjaar 1,2 en 3 ook externe toetsen af. Dit zijn de DIAtoetsen. Bij deze toetsen worden
prestaties van onze leerlingen vergeleken met andere leerlingen van hetzelfde niveau. De uitkomsten van de DIAtoetsen
worden met de leerling en met u besproken. Onze vakgroepen gebruiken de resultaten om zo nodig hun lesprogramma aan
te passen.
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Overgangsnormen
• • • •

Internationaal onderzoek wijst uit dat blijven zitten over het algemeen geen positief effect heeft op de leerprestaties van
leerlingen. Mochten de leerprestaties bij een leerling tegenvallen, dan zullen wij met de leerling en ouders onderzoeken wat
de oorzaak is en vandaaruit passende ondersteuning proberen te bieden. Zitten blijven komt bij ons dan ook nagenoeg niet
voor, wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich kunnen blijven door-ontwikkelen.
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Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA)
• • • •

De leerlingen in klas 3 en 4 krijgen een PTA, het programma van toetsing en afsluiting. In een PTA is het
schoolexamenprogramma vastgelegd. Dit komt na 1 oktober van het schooljaar op de ELO bij Examenkandidaten in Magister
te staan. Daarin zijn alle toetsen en opdrachten opgenomen waar de leerlingen in het kader van het schoolexamen aan
moeten voldoen om aan het centraal examen (CE) te mogen deelnemen. In de ELO staat ook het examenreglement.

P.38

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Identificatieplicht
• • • •

Vanaf de leeftijd van 14 jaar is iedereen wettelijk verplicht altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Dit geldt dus
ook voor alle leerlingen van 14 jaar en ouder bij ons op school.
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Afwezigheid en verzuim
• • • •

Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht de school te informeren over de afwezigheid van hun kind. U kunt hiervoor de
school bellen. De school is vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar. Ziekteverzuim gemeld door de ouder(s)/verzorger(s) wordt
bijgehouden in Magister.
Bij veel ziekteverzuim wordt met de mentor en zorgcoördinator een plan van aanpak opgesteld om achterstanden te
voorkomen. Soms helpt onze schoolarts ons hierbij.

Op tijd in de les
Wij vinden dat iedereen op tijd in de les of bij een afspraak moet zijn, onze docenten en leerlingen. Als een leerling niet op
school is en wij weten niet waarom, dan zal de conciërge naar huis bellen. Onze conciërge houdt ook bij wanneer een
leerling te laat is gekomen. Als een leerling te vaak te laat is, dan spreken we van ongeoorloofd verzuim. Dit bespreken we
met de leerling en zo nodig met ouders/verzorgers en zo nodig ook met de leerplichtambtenaar.
Spijbelen is niet oké, we gaan er van uit dat onze leerlingen dan ook niet zomaar wegblijven van school. Mocht een leerling
toch spijbelen, dat betekent dit dat de les later dubbel ingehaald moet worden bij de docent. Bij vaker spijbelen gaan we in
gesprek met de leerling en ouders/verzorgers en maken we afspraken om het spijbelen te stoppen. Wij zullen dan ook een
DUOmelding doen bij leerplicht. Meer informatie over een DUOmelding en de wet verzuimmelding vindt u op www.ocwduo.nl
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Extra verlof
Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school
vaststelt. Wanneer het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te
gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op
vrijstelling’. Een aanvraag dient u zo spoedig mogelijk in de dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
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Lesuitval
• • • •

Wanneer een docent ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, dan maken onze roostermakers een wijziging op
het dagrooster. Dit wordt rond 7.00 uur online gezet. Wij proberen lesuitval en tussenuren zoveel mogelijk te voorkomen.
Leerlingen blijven in tussenuren in de kantine of op ons plein.
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Omgaan met elkaar
• • • •

Elke dag zijn er veel mensen aanwezig in en om de school. Wij zijn van mening dat de school een veilige en prettige
omgeving moet zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dit te waarborgen is het noodzakelijk om met elkaar hier afspraken
over te maken. Kortom; hoe gedragen wij ons in en om de school. Wij willen dat iedereen in school zich op een positieve en
verantwoordelijke manier met elkaar om gaat. We tonen respect naar elkaar. Een leerling die een ander pest, discrimineert
of geweld gebruikt naar een ander, zal hierop worden aangesproken. Afhankelijk van de situatie kan een strafmaatregel
worden opgelegd of wordt de leerling geschorst. In het geval van pesten hanteert de school een pestprotocol. Het
pestprotocol is te vinden op de website van de school.
Verder is het ten strengste verboden vuurwerk en of een wapen, bijvoorbeeld een mes, mee te nemen naar school. Bij
overtreding volgt schorsing en eventueel definitieve verwijdering.
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Gezonde school

• • • •

De gezondheid en het welbevinden van de leerlingen en werknemers van NXT staan hoog in het vaandel. Gezonde mensen
presteren beter en voelen zich fijner. Daarom houdt onze school zich actief bezig met de “gezonde school-aanpak”. Aan vier
thema’s besteden we extra aandacht.

Bewegen en sport
Het doel is dat alle leerlingen op hun eigen niveau plezier beleven aan bewegen en de ruimte krijgen om te kunnen groeien,
zowel motorisch als sociaal. Naast de reguliere sportlessen (drie uur in de onderbouw en twee uur in de bovenbouw) bieden
wij buitenschoolse sportactiviteiten aan en sportoriëntatie, waarbij er kennis wordt gemaakt met verschillende sporten.
Daarnaast stimuleren wij leerlingen en werknemers om zoveel mogelijk te bewegen. Ons beweegplein is ontwikkeld om
zelfstandig tijdens pauzes en vrije momenten actief bezig te kunnen zijn. Ook bieden wij de mogelijkheid om op school na de
lessen gebruik te maken van de fitnessruimte om onder begeleiding te werken aan persoonlijke doelen.

Voeding
Op NXT vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren bewust gezondere keuzes te maken omtrent voeding. Tijdens de lessen
M&D en mentorlessen wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. In de gezonde kantine verkopen we gezonde(re), vaak
zelfgemaakte producten. Daarnaast zijn er op school twee watertappunten beschikbaar, één in de kantine en één bij de
sportzalen. Dit om leerlingen en werknemers te stimuleren om water te drinken. Energiedrankjes zijn niet toegestaan op
school.
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Relaties en seksualiteit
NXT biedt een veilige en open omgeving om op een laagdrempelige manier te kunnen praten over seksualiteit, relaties en
diversiteit. De leerlingen krijgen hier de ruimte te zijn wie zij willen zijn. Wij streven naar open communicatie zodat leerlingen
altijd weten waar zij heen kunnen met vragen en/of problemen. Docenten volgen bij NXT een cursus om leerlingen zo goed
mogelijk te helpen bij vragen over relaties en seksualiteit.
Het doel is om leerlingen een positieve kijk op seksualiteit te geven, weerbaar te maken en waarden en normen bij te
brengen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes maken in relaties en seksualiteit. Het lespakket ‘Lang leve de Liefde’ wordt op
NXT in alle leerjaren gebruikt tijdens het mentoruur. In leerjaar 3 kijken de leerlingen ook een theatervoorstelling gerelateerd
aan dit onderwerp. Jaarlijks hebben we aandacht voor het thema diversiteit en worden er gastlessen gegeven door
voorlichters van het COC. Tevens wordt er jaarlijks een informatieve ouderavond georganiseerd.

Genotsmiddelen (roken, alcohol en drugs)
Roken, alcohol en drugs: leerlingen kunnen in de verleiding komen om iets uit te proberen tijdens hun middelbareschooltijd.
Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Wij vinden het belangrijk om roken, het drinken van
alcohol en drugsgebruik door leerlingen te voorkomen en te ontmoedigen. NXT heeft als doel om leerlingen te leren eigen
verantwoorde keuzes te kunnen en durven maken.
Om gezondere keuzes makkelijker te maken, bieden wij al een aantal jaren een rookvrije school. Er mag in en om onze school
niet gerookt worden door docenten, leerlingen en bezoekers. Daarnaast mogen leerlingen niet roken tijdens
(buitenschoolse) activiteiten van de school.
We beginnen in de onderbouw met het lesprogramma ‘Frisse start’ van het Trimbos Instituut ter preventie van het gebruik
van genotsmiddelen. Waarbij bewustwording, kennis, eigen keuzes maken en regels centraal staan. Tijdens
maatschappijleer biedt NXT in leerjaar 3 het preventieve lesprogramma ‘Samen fris’ aan, met daarin aandacht voor
kennisoverdracht en de risico’s van het gebruik van genotsmiddelen. De ouders worden nadrukkelijk betrokken, omdat uit
onderzoek blijkt dat zij meer invloed hebben dan zij zelf vaak denken. De betrokken docenten worden geschoold om deze
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interventies te kunnen aanbieden. Daarnaast worden alle werknemers geschoold om het gebruik van genotsmiddelen te
signaleren en op een juiste wijze te handelen. NXT werkt samen met de GGD en Jellinek, zij zijn ook aanwezig bij de
informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Regels en afspraken:
Roken, alcohol en drugsgebruik is verboden op NXT.
Bij het betrappen op roken worden de mentor en ouders ingelicht, een sanctie volgt waarbij de leerling na komt in zijn/
haar eigen tijd.
Bezit van vuurwerk, alcohol of drugs op school (of schoolactiviteiten), zorgt direct voor een schorsing en kan leiden tot het
verwijderen van school. Een gesprek met directie zal hier uitsluitsel over geven.
Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten wordt voor geen van de aanwezigen alcoholhoudende
dranken geschonken. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar.
Als u meer wilt weten, dan kunt u naar https://www.gezondeschool.nl/.
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Eerste hulp op NXT
• • • •

Op NXT werken aantal bevoegde EHBO’ers en bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij kunnen eerste hulp verlenen. Zo nodig
wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig wordt de hulp van een arts ingeroepen.
Als een kind naar het ziekenhuis moet en de ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn, dan zorgt de school voor begeleiding
tot de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig kunnen zijn.
In verband met het bovenstaande, is het van belang dat de school naast het telefoonnummer van thuis ook beschikt over
een telefoonnummer waarop de ouder(s)/verzorger(s) overdag bereikbaar zijn.
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Waardevolle spullen
• • • •

Wij vertellen onze leerlingen dat ze beslist geen waardevolle spullen of geld onbeheerd achter moeten laten zoals in hun jas
of in de kleedkamer (lessen Sport & Bewegen). Voor waardevolle spullen hebben de leerlingen het kluisje. Ook adviseren we
om niet te veel geld mee naar school te nemen.De school stelt zich niet verantwoordelijk voor het wegraken of beschadigen
van eigendommen. Gevonden voorwerpen kunnen bij onze conciërge gebracht worden en worden enige tijd op school
bewaard.
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Smartphones
• • • •

Smartphones worden voor heel veel zaken gebruikt die het onderwijs ten goede komen. Je kunt met je smartphone ook
anderen hinderen, bijvoorbeeld door berichten te sturen tijdens de les. Aan het begin van de les worden de smartphones
daarom in de telefoonbak gelegd. De smartphone mag je tijdens de les gebruiken als je docent daar toestemming voor
geeft.
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Leerlingenstatuut
• • • •

In ons leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerling vastgelegd. Het statuut is te vinden op onze website.
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Examentraining
• • • •

Na het afronden van de examenstof, bereiden de leerlingen in de vierde klas zich voor op hun eindexamen. Dat doen zij
onder leiding van hun docenten of een extern trainingsbureau. Alle activiteiten zijn gericht op eindexamen doen.
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School video interactie
begeleiding (SVIB)
• • • •

Het blijven ontwikkelen en verbeteren is een onderdeel van het docentschap. Op NXT wordt daarvoor o.a. gebruikt gemaakt
van SVIB: school video interactie begeleiding. Korte video-opnames in de klas die bedoeld zijn om collega’s goed te kunnen
ondersteunen en coachen in hun professionalisering. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen docent en
leerlingen en leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek. De beelden worden na gebruik gewist
en enkel ingezet om effectief te kunnen reflecteren en de situatie goed te kunnen analyseren. Deze methode wordt ook
toegepast voor individuele (zorg)leerlingen, groepsproblemen en de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat binnen de
school. Indien het een individuele leerling betreft, zal er altijd vooraf toestemming van ouders/verzorgers gevraagd worden.
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Vakantieregeling 2021-2022
• • • •

Schoolvakantie 2021-2022
Vakantie

Data

Start school

ma 30 augustus 2021

Herfstvakantie

za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za 25 december t/m zo 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za 26 februari t/m zo 6 maart 2022

2e Paasdag

ma 18 april 2022

Meivakantie

za 23 april t/m zo 8 mei 2022

Hemelvaartsdag

do 26 mei & vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag

ma 6 juni 2022

Zomervakantie

za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022
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Belangrijke data op NXT

• • • •

Schoolactiviteiten, vakantiedata en vrije dagen worden vermeld in de NXT, de nieuwsbrief die maandelijks naar ouders
wordt gestuurd. De data worden ook op de website van de school geplaatst.
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AVG

• • • •
NXT registreert informatie over alle leerlingen die op school zijn ingeschreven. Algemene informatie over leerlingen (naam,
adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.) en specifieke begeleidingsinformatie zoals testresultaten, observaties, afspraken uit
leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding, zijn in de leerlingenadministratie opgenomen.
Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder een aantal belangrijke
rechten en plichten:
Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt; (wettelijke grondslag)
Alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
Gegevens moeten correct en actueel zijn;
De betrokkene en diens ouder(s) hebben recht op inzage;
De betrokkene en diens ouder(s) hebben recht op verbetering van gegevens (aanpassen van gegevens of verwijderen
van gegevens);
Een medewerker is verplicht een datalek te melden. Deze datalekken moeten, als ze voldoende ernstig zijn, onverwijld
worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), door de Functionaris Gegevensbescherming
(FG). Voor vragen over de AVG, het melden van een data lek of klachten over het verwerken van uw gegevens kunt u
contact opnemen met de FG. De FG heeft een geheimhoudingsplicht.
Angelina Rammers (arammers@nuovo.eu) is de FG voor NUOVO Scholengroep.
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Schorsing en verwijdering
NUOVO scholengroep
• • • •

Binnen de school gelden allerlei normen voor leerlingen. Deze normen zijn vastgelegd in de schoolgids, het leerlingenstatuut
en/of gedragscode(s). Wanneer een leerling een norm overtreedt, dan legt de school een pedagogische maatregel of een
formele ordemaatregel op. Voorbeelden van een pedagogische maatregel zijn: uit de les sturen, een extra opdracht laten
maken, een middag terug laten komen, strafwerk laten maken, het schoolplein laten vegen, of een officiële maatregel
waarbij de leerling gedurende een dag de lessen niet met de klas mag volgen, maar wel op school aanwezig is.
Voorbeelden van een ordemaatregel zijn: een schriftelijke waarschuwing, overplaatsing naar een parallelklas, schorsing of
verwijdering van school. De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de opgelegde maatregel.

Schorsing
Een schorsing wordt voor maximaal één schoolweek opgelegd. In die periode heeft de leerling geen toegang tot de
gebouwen en terreinen van de school. De school treft maatregelen zodat de voortgang van het leerproces van de
geschorste leerling gewaarborgd wordt. De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch en schriftelijk over de
(aanleiding van de) schorsing en nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat gesprek wordt hoor en
wederhoor gedaan en wordt het incident besproken. Oplossingsmogelijkheden worden verkend en afspraken gemaakt op
basis waarvan de leerling weer kan deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Indien men het niet eens is met de
opgelegde schorsing, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.
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Verwijdering
Bij herhaaldelijke overtreding van de normen of in het geval van zeer ernstige situaties kan de school een
verwijderingsprocedure starten. In afwachting van het vinden van een andere school wordt de leerling geschorst. De leerling
mag dan niet in de gebouwen en op de terreinen van de school aanwezig zijn. De school informeert de
ouder(s)/verzorger(s) telefonisch en schriftelijk over de (aanleiding van de) voorgenomen verwijdering en schorsing en
nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat gesprek wordt de aanleiding van de voorgenomen
verwijdering en de opgelegde schorsing besproken en ook de maatregelen waarmee de voortgang van het leerproces van
de leerling wordt gewaarborgd. Zodra een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten, neemt de school het
besluit tot definitieve verwijdering. Indien men het niet eens is met de definitieve verwijdering, kan binnen zes weken
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.

Bijzondere gevallen
In gevallen waarin de schoolregels niet voorzien, beslist de directeur of diens plaatsvervanger.
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Over NXT
• • • •

NXT wil leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot mondige burgers die zelfstandig een onderbouwd oordeel kunnen
vormen en sociaal verantwoordelijk kunnen handelen. Wij willen dat leerlingen op NXT oprecht en verdraagzaam zijn en
leren kijken naar hun medemensen. Wij noemen dit: werken aan actief burgerschap. Het maakt een leerling verantwoordelijk
voor zijn of haar eigen ontwikkeling en welzijn en die van een ander.
Tijdens de gehele schoolloopbaan hebben alle leerlingen zorg en begeleiding nodig. Leerlingen begeleiden wij graag bij
onderwerpen als het wennen op de nieuwe school, het maken van keuzes over de verschillende afdelingen, het leren
plannen, overleggen en het samenwerken.
NXT heeft specifieke medewerkers die de leerlingen ondersteunen tijdens de schoolloopbaan.
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Het schoolprogramma NPO
• • • •

Het schoolprogramma is een plan van aanpak waarin de school concreet beschrijft wat ze in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs de komende 2 schooljaren gaat doen om de mogelijke vertragingen weg te werken en de brede
ontwikkeling (cognitief, executief, praktijkvorming, socialiserend en persoonsvormend, welbevinden) van alle leerlingen te
versterken.
Een werkgroep is actief bezig om ervoor te zorgen dat er een specifieke aanpak komt voor NXT. We zijn al gestart met extra
ondersteuning voor alle examenleerlingen op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast worden leerlingen van alle
leerjaren goed in de gaten gehouden d.m.v. verschillende scans. We zetten verschillende interventies in om ervoor te zorgen
dat iedere leerling de juiste zorg krijgt. Regelmatig zullen er kleine groepjes uit de klassen worden gehaald om leerlingen
extra te ondersteunen.
De interventies sluiten aan bij de context en ontwikkelcapaciteit van de school en bij de behoeften van het team in termen
van vakmanschap en inzetbaarheid.De interventies vormen een samenhangend en behapbaar geheel, passend bij de leeren ontwikkelvertragingen en gewenste schoolontwikkeling.De effecten van de interventies zijn goed doordacht in tijd,
opbrengst en afbreukrisico.
De interventies richten zich zowel op de korte termijn (wegwerken van vertragingen of meer aandacht voor welbevinden) als
op de langere termijn (duurzame kwaliteitsverbetering).
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Docenten
• • • •

Docenten hebben een lesgevende taak. Zij zorgen voor inhoud en structuur tijdens de lessen. Als het nodig is, geven zij
leerlingen extra ondersteuning voor hun vak. De docenten zijn nauw betrokken bij het organiseren en begeleiden van diverse
activiteiten voor de leerlingen.
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De mentor
• • • •

Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de mentor. De mentor is een docent die een bepaalde klas begeleidt. De
mentor ondersteunt de leerling wat betreft zijn welbevinden, resultaten en gedrag. Hij bewaakt het groepsproces in de
betreffende klas en is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s.
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Decaan
• • • •

Op verschillende momenten tijdens de schoolloopbaan moet een leerling keuzes maken. Dit kan gaan over een
beroepsrichting, een vakkenpakket of over een vervolgopleiding. De decaan zorgt op dergelijke momenten voor voorlichting.
Zo nodig kan dit gebeuren door middel van een persoonlijk gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
De decaan op NXT is Cees Oosterheerd.
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Loopbaan oriëntatie en
begeleiding (LOB)

• • • •

Met LOB helpen wij de leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen interesses, talenten en de keuzes die ze moeten maken.
Een leidraad bij LOB zijn vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? LOB is geen apart vak op het rooster. LOB is verweven
in alle lessen en wordt gegeven wanneer dat nodig is. Om structuur aan LOB te geven, gebruiken wij een methode. Alle
leerlingen werken ook aan een digitaal portfolio. Dit portfolio kunnen de leerlingen meenemen naar hun vervolgopleiding.
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Rapporten
• • • •

De leerlingen krijgen twee papieren rapporten per schooljaar en twee digitale tussenrapporten via Magister.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de resultaten van de leerling tijdens het schooljaar altijd inzien in Magister, om op de hoogte
te blijven van de behaalde cijfers.
In de weken na de rapporten organiseren wij een driehoeksgesprek met de leerling, de ouder/verzorger en de mentor. Als
ouder(s)/verzorger(s) tussendoor vragen hebben, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de school.
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Passend onderwijs
• • • •

‘Passend Onderwijs’ geldt wat ons betreft voor alle leerlingen. Niet alleen voor leerlingen die extra ondersteuning en
begeleiding nodig hebben. Alle leerlingen hebben immers recht op een passende plek in het onderwijs die recht doet aan
hun talenten en mogelijkheden.
In het ondersteuningsplan van de school leggen we desondanks de focus op de specifieke maatregelen voor leerlingen die
in het reguliere onderwijs extra aandacht behoeven. Onze school wil aan hen waar mogelijk een passende plek bieden.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel als de benodigde expertise erg specifiek of schaars is of als een externe aanpak
meer kans van slagen heeft.
Wij vinden een preventieve aanpak belangrijk. Dat betekent dat we risico’s voor onderwijssucces in een vroegtijdig stadium
willen signaleren en vervolgens snel maatregelen willen nemen, voordat problemen uit de hand lopen.
Er zullen altijd leerlingen zijn die op een speciale voorziening buiten onze scholen zijn aangewezen. Daarover hebben wij met
de collega-scholen binnen ons samenwerkingsverband afspraken gemaakt. Het samenwerkingsverband is een regionaal
samenwerkingsverband waarin VO-scholen samenwerken om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Ons
uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.
De centrale vraag: “wat heeft een leerling nodig om het onderwijs met succes te kunnen volgen?” is ons uitgangspunt bij het
ontwikkelen van een ‘ondersteuningsarrangement’. In zo’n arrangement kan bijvoorbeeld specifieke expertise ingeschakeld
worden op de reguliere school of docenten van de reguliere school kunnen ook in een speciale school ingezet worden.
Allerlei tussenvormen tussen regulier- en speciaal onderwijs zijn op die manier denkbaar.
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Drie niveaus van onderwijsondersteuning
Basisondersteuning
Met basisondersteuning bedoelen we de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband aanbieden. NXT
valt onder het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht (26-03), Kwekerijweg 2C, 3709 JA Zeist, E-mail: info@swv-vozou.nl.

Extra ondersteuning met ondersteuningsarrangement
Een leerling die meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning ontvangt die extra ondersteuning in
de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk binnen de eigen school.
Het kan zijn dat de school het gewenste arrangement zelf niet kan aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders en
leerling worden gekozen voor een verwijzing naar een andere school die dat arrangement wel kan aanbieden.
Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt, stelt de school, in overleg met ouders, een zogenaamd
‘ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP) op. Daarin wordt in elk geval opgenomen voor welk type vervolgonderwijs de leerling
wordt opgeleid. Over de inhoud en de beoogde doelstellingen van een arrangement wordt altijd overlegd met de ouders.
Het schoolondersteuningsprofiel geeft de mogelijkheden en grenzen aan van de ondersteuning op onze school. Welke
ondersteuning kunnen ouders en leerlingen in geval van onderwijsproblemen van onze school verwachten? Wanneer
moeten wij (mogelijk) nee verkopen? Dat staat uitgebreid beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is
te vinden op onze website www.nxt.eu.

P.69

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

P.70

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Plaatsing
• • • •

Bij aanmelding van een leerling, zal de toelatingscommissie een inschatting maken of onze school een passende plek is. Is
er extra ondersteuning nodig? En kan onze school die ondersteuning bieden? Als het antwoord op die vragen positief is, volgt
de ‘gewone’ aanmeldingsprocedure. Is het helder dat er extra ondersteuning nodig is, dan maakt de school een overzicht
van de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarin staat wat de leerling naar inschatting van onze professionals nodig heeft
om onderwijssucces te hebben en welke maatregelen daarvoor aangewezen zijn. Vervolgens wordt bekeken of onze school
dat, eventueel met inschakeling van externe deskundigen, zelf kan bieden. Dan worden (samen met de ouders) afspraken
gemaakt voor de uitvoering. Kan onze school het arrangement niet bieden? Dan zullen wij, in overleg met de ouders, zoeken
naar een beter passende plek elders in de regio.
Soms is de inschatting dat de ondersteuning die nodig is zo intensief of specialistisch is, dat daarvoor het voortgezet
speciaal onderwijs (vso) in beeld komt. In dat geval wordt bij de directeur van het samenwerkingsverband, in overleg met
de ouders, een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aangevraagd. Een dergelijke verklaring is een voorwaarde voor
toelating tot het vso.
Toch nog vragen over ‘Passend Onderwijs’ op onze school? Ouders kunnen contact opnemen met de zorgcoördinator van
onze school: kazizi@nxt.eu.
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Plaatsing vso
Om een aantal redenen is het soms niet mogelijk om binnen ons onderwijs de benodigde ondersteuning te bieden. Dit kan
komen omdat er (zeer) specialistische expertise nodig is of omdat de noodzakelijke ondersteuning zo intensief en langdurig
is dat dit redelijkerwijs de mogelijkheden van de school te boven gaat. Daarnaast kan het zo zijn dat de veiligheid van de
leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen niet (voldoende) gegarandeerd kan worden. In deze gevallen ligt een
plaatsing in een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor de hand.
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Ondersteuning
• • • •

Zorgcoördinator
Kornelia Azizi is onze zorgcoördinator. Haar kerntaak is het regelen van de specifieke zorg rondom de leerling in
samenspraak met de orthopedagoog, de teamleiders en ouders.

Anti-pestcoördinator
Op NXT nemen wij pesten zeer serieus. Mevrouw Azizi richt zich binnen school op deze problematiek. De anti-pestcoördinator
coördineert alle activiteiten rondom het beëindigen van een pestsituatie op school op het gebied van aanpak en onderzoek,
begeleiding en hulpverlening. De anti-pestcoördinator brengt desgewenst de gepeste leerling en zijn/haar ouders in
contact met interne of externe begeleidings- en hulpverleningsspecialisten en organiseert ook nazorg voor betrokkenen.

Orthopedagoog
De school heeft Karynne Schenkel als orthopedagoog in dienst. Zij richt zich op onderwijsproblemen als gevolg van
psychosociale problematiek en leerproblematiek. Zij biedt hulp aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school in de
vorm van gesprekken, testen, advisering, verwijzing, begeleiding en screening.

Teamleider
De teamleiders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van leerlingen, ouders, docenten en mentoren. Vooral bij
complexe situaties zijn zij betrokken.

Remedial teacher
De remedialteachers bieden extra ondersteuning aan leerlingen en richten zich op een specifieke hulpvraag in het

P.73

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

leerproces.

Nederlands als tweede taal (NT2)
NT2 wordt gegeven door een NT2 docent aan leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

Leerlingbespreking
Minimaal vier keer per schooljaar vindt een leerlingbespreking plaats. Deze leerlingbesprekingen worden bijgewoond door
alle docenten die lesgeven aan een bepaalde klas. We bespreken dan hoe het met de klas en met de individuele leerlingen
gaat. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).
Buiten deze leerlingbespreking om heeft de mentor overleg met de teamleiders over het welzijn van de leerlingen uit zijn
klas.
Uiteraard wordt er niet op een leerlingbespreking gewacht als er iets is met een leerling. Op ieder moment kan een mentor
een overleg organiseren met de betrokken docent(en).

Steunuur
Op dinsdag is het zesde uur een lesuur gepland waar alle leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 ondersteuning kunnen krijgen voor
een vak: het steunuur. Heeft de leerling extra ondersteuning nodig voor een bepaald vak (of meerdere vakken), of is er
sprake van een leervertraging, dan wordt de leerling geacht dit steunuur te volgen.
Ook is er een steunuur mogelijk voor studievaardigheden (leren plannen en organiseren). Voor leerlingen uit klas 1 gebeurt
dit in overleg met de mentor.

Leerwegondersteunendonderwijs (lwoo)
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die naar het vmbo kunnen, maar hierbij iets meer begeleiding
nodig hebben. Lwoo zegt niets over het niveau van de leerling, maar gaat over de extra ondersteuning die de leerling
individueel of als groep ontvangt.
NXT participeert in het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (info@swv-vo-zou.nl).
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Intern Zorg Advies Team (iZAT)
Om alle leerlingen goed te kunnen volgen en ervoor ter zorgen dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt, komt het iZAT eens
in de twee weken bij elkaar. In het iZAT werken de genoemde zorgspecialisten (orthopedagoog, zorgcoördinator) samen
met de teamleiders voor een goede begeleiding van de leerling. Het iZAT kan om advies van het ZAT vragen.

ZorgAdviesTeam(ZAT)
Het Zorg Advies Teamis eenwerkgroepwaarin de schoolarts, de orthopedagoog, eenleerplichtambtenaar, de wijkagent
(Utrechtse Heuvelrug) en de zorgcoördinator zitting hebben. Daarnaast zijn er contacten met de dorpsteams. Het ZAT
bespreekt leerlingen met sociaal emotionele problemen waarbij de interne zorg nog niet voldoende blijkt. Het ZAT geeft in
overleg met mentor en ouder(s)/verzorger(s) een advies om tot een oplossing/behandeling te komen.

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland
Elke leerling maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de school de gezondheid, de groei en de ontwikkeling begeleiden.
Zowel in het eerste als het derde leerjaar worden leerlingen op vrijwillige basis via een digitale vragenlijst door de GGD
bevraagd. Op basis van de antwoorden kan de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD de leerling vervolgens
uitnodigen voor een onderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel op school plaats.
Als ouders zelf vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van hun zoon of dochter, kunnen zij contact opnemen
met het GGD service centrum via telefoonnummer 033-4600046. Zij kunnen u zo nodig doorverwijzen naar een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Kijk voor meer en actuele informatie op de website van de GGD.

Schoolarts Maatschappij & Gezondheid
Ronald Hofs
GGD regio Utrecht
M: RHofs@ggdru.nl
T: 030-8507850
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Schoolverpleegkundige
Marlous Dijkstra.

Protocol meldcode kindermishandeling
De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp
te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in
de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eer gerelateerd geweld. Tot
kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld. NUOVO baseert haar aanpak op de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugd Instituut is
opgesteld. http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en Kindermishandeling-VO.pdf.
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Na het vmbo
• • • •

Het vmbo is een voorbereidende beroepsopleiding. Na het vmbo ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste
leerlingen die het vmbo hebben afgerond, gaan naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een vak te leren. Er zullen
ook leerlingen zijn die ervoor kiezen om na de gemengde- of theoretische leerweg door te stromen naar het havo. Leerlingen
van de gemengde-of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder
voorwaarden doorstromen (volgens de kaderbrief van OCW over doorstroom vmbo-havo, 11-01-2017).
Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen. Ook de opleidingsduur
verschilt.
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De entreeopleiding (niveau 1)
De entreeopleiding (niveau 1) is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding
bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt één jaar.

De basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.
Bijvoorbeeld kok of autotechnicus. Vooropleiding: de basisberoepsgerichte leerweg.

De vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als
verzorgende en eerste monteur. Vooropleiding: de kaderberoepsgerichte-, gemengde- en theoretische leerwegen aan het
vmbo.

De middenkaderopleiding (niveau 4)
De middenkaderopleiding duurt maximaal 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen
leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en
activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren aan het hbo. Vooropleiding: de
gemengde- en theoretische leerwegen. Mbo niveau 4 is voor sommige leerlingen met een kaderberoepsgericht diploma
ook mogelijk.
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De specialistenopleiding
• • • •

De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De
specialistenopleiding duurt dan nog 1-2 jaar.
Deze informatie en meer is te lezen op de website: www.rijksoverheid.nl.

Hoger Beroepsonderwijs
Heb je een havo, dan kun je worden toegelaten tot het hbo. Ook met een mbo diploma op niveau 4 ben je welkom op het
hbo. Sommige hbo opleidingen eisen dat er bepaalde vakken in je pakket zitten of dat je voor een bepaald profiel hebt
gekozen.
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Kwaliteit op NXT
• • • •

Biedt de school voldoende kwaliteit? Maakt NXT waar wat het belooft? Hoe beoordelen externe toezichthouders de
resultaten? NXT vindt het van belang om aan ouders en leerlingen verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten
door daarover met hen in gesprek te gaan.
Kwaliteit is voor ons overigens meer dan cijfers alleen. Kwaliteit moet ook terug te vinden zijn in onze aandacht voor
leerlingen, het aanbod van de begeleiding en de verschillende mogelijkheden in het onderwijsaanbod. Enerzijds gaat het
om schoolsucces van onze leerlingen. Anderzijds gaat het ons om de ontwikkeling van (specifieke) talenten, sociale
vaardigheden en burgerschapszin bij onze leerlingen.

Lerende organisatie
Professionalisering bij docenten vraagt om een lerende organisatie. Onze focus is gericht op opbrengstgericht werken en
resultaatverantwoordelijkheid op alle niveaus. De doelstelling voor het schooljaar 2021-2022 blijft het versterken van de
kwaliteit van de school. Ons onderwijs wordt beter doordat de mensen in alle lagen van de organisatie samenwerken, leren
en vernieuwen. Alle medewerkers dragen bij aan de schoolontwikkeling. De kwaliteit van de docent is bepalend voor de
kwaliteit van ons onderwijs. De persoonlijke ontwikkeling van de docent en de schoolontwikkeling worden met elkaar in
verbinding gebracht.
Docenten onderzoeken hun eigen praktijk. Altijd in directe relatie met het verbeteren van het leren door leerlingen. Iedere
docent werkt opbrengstgericht.
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Examenresultaten
• • • •

Slagingspercentage en examencijfers
De meetlat voor het schoolsucces wordt ons door de Inspectie van het onderwijs gegeven: hoeveel geslaagden had het
Vakcollege Maarsbergen(nu NXT) in het afgelopen schooljaar?
Het afgelopen schooljaar 2020-2021 was ons slagingspercentage voor onze bbl en kbl leerlingen 100%, voor onze gl en tl
leerlingen bedroeg het percentage 95%. Slechts één leerling was gezakt. In de twee voorgaande jaren was ons
slagingspercentage voor alle niveaus 100%.

Het gemiddelde examencijfer van het schooljaar 2020-2021
Dit wordt gepubliceerd in vensters vanaf december en is dan te zien op vensters.nl.

Voortijdig schoolverlaters (vsv)
De focus in Nederland ligt op het voorkomen van schooluitval. Hierover zijn nationale doelstellingen vastgesteld. De
scholengroep NUOVO werkt actief aan het terugbrengen van het aantal leerlingen dat de school zonder diploma of
startbekwaamheid verlaat.
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Tevredenheid
• • • •

Een belangrijke vraag voor ons is in hoeverre NXT de verwachtingen van leerlingen en ouders waarmaakt. Wij gaan dit
regelmatig na en vragen leerlingen en ouders deel te nemen aan een schriftelijk onderzoek om hun tevredenheid te meten.
Doordat wij daarbij gebruik maken van een landelijke vragenlijst (Vensters voor Verantwoording) kunnen wij de scores
vergelijken met die van andere scholen in Nederland. Een uitgebreid overzicht van de resultaten vindt u op de website van
Vensters voor Verantwoording of klik op de link www.vensters.nl.
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Klachten
• • • •

Wij willen voorkomen dat onze leerlingen met problemen rondlopen, die niet besproken kunnen worden met de mentor en/
of teamleider en/of directeur, De school wil er alles aan doen om problemen vroegtijdig te signaleren. Is iemand van de
school zelf onderdeel van het probleem dan kan zonder tussenkomst van docent, mentor of schoolleiding contact
opgenomen worden met een interne contactpersoon (vertrouwenspersoon).

Procedure
A. Klachten voorkomend uit afspraken in het Leerlingenstatuut
Indien een leerling een klacht indient ten aanzien van regelingen binnen het Leerlingenstatuut, treedt de geschillenregeling
van het Leerlingenstatuut in werking. Voor de verdere procedure verwijzen wij naar het Leerlingenstatuut dat op de website
van de school is te vinden.

B. Klachten ten aanzien van het Schoolexamenreglement
Indien een ouder en/of leerling een klacht indient ten aanzien van het schoolexamen treedt de procedure uit het
schoolexamen en bevorderingsreglement in werking. Voor de verdere procedure verwijzen wij naar het schoolexamen en
bevorderingsreglement dat op de website van de school is te vinden.

C. Overige klachten
Klachten die niet vallen onder de bij A en B genoemde procedures kunnen vallen binnen de Algemene Klachtenregeling
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NUOVO. Hiervoor is het volgende stappenplan opgesteld:

Ouder en/of leerling heeft een klacht
Klacht wordt besproken met medewerker om wie het gaat (docent, mentor).
Indien geen oplossing gevonden wordt, maakt de klager een afspraak met een lid van de schoolleiding.
Mocht een gesprek met de schoolleiding niet tot een oplossing leiden, dan kan het probleem bij het schoolbestuur worden
voorgelegd.
Ook kunt u zoals boven beschreven staat contact opnemen met de interne contactpersoon.
Het voorleggen van een klacht bij het bestuur dient schriftelijk te gebeuren en met feiten te zijn onderbouwd. De klacht
wordt, conform de voorschriften van de landelijke klachtencommissie (LKC), binnen 4 weken behandeld.
Indien de klager het niet eens is met de beslissing van het schoolbestuur, kan er een klacht worden ingediend bij de externe
klachtencommissie.
Het indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie dient schriftelijk te gebeuren en met feiten te zijn
onderbouwd.
Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, zal de externe klachtencommissie de klacht in behandeling nemen. Degene
waarover de klacht gaat, krijgt vervolgens schriftelijk de mogelijkheid tot verweer. Vervolgens volgt een hoorzitting waarin
klager en verweerder een toelichting kunnen geven.
Indien de klacht gegrond is, geeft de externe klachtencommissie een advies aan het schoolbestuur. Het advies van de
externe klachtencommissie is niet bindend.
Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep bij de externe klachtencommissie.
Het schoolbestuur informeert de externe klachtencommissie, de inspectie en de MR over hetgeen het schoolbestuur met de
uitspraak en de aanbevelingen heeft gedaan.
Voor klachten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten heeft NUOVO een protocol vastgesteld (Protocol
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C2) waarbij een specifieke routing wordt gehanteerd. Het Protocol C2 is te vinden op de website van NUOVO.

Interne en externe contactpersoon
Onze Interne contactpersoon (ICP) is een docent die voor het uitoefenen van de vertrouwensfunctie een speciale training
heeft gevolgd. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen en/of ouders terecht met problemen (bijv. klachten) en
vraagstukken, die ze graag in vertrouwen willen bespreken.
De interne contactpersoon ondersteunt tijdens het proces. Hij/zij behandelt de klacht niet inhoudelijk, maar kan de leerlingen
en/of ouder uitleggen welke stappen er gezet kunnen worden. De interne contactpersoon heeft een ‘doorgeeffunctie’ en
ondersteunt bij het aanhoren van de vraag, probleem en/of klacht. Eventueel overlegt de contactpersoon met de externe
vertrouwenspersoon of met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs.
De interne contactpersoon van NXT is de heer A. W. Bennen.
Hij is bereikbaar via e-mail: awbennen@NXT.eu.
De externe vertrouwenspersoon is mw. Jacqueline Pulles. Zij is bereikbaar op de vertrouwenslijn 088-1440200.

Externe commissarissen
NUOVO Scholengroep is aangesloten bij de LKC, Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
030-2809590, info@onderwijsgeschillen.nl. Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het
Reglement van de Commissie van toepassing. Dit reglement is te vinden op: http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/
landelijke-klachtencommissie-onderwijspo-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie/
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Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook de interne contactpersonen kunnen de vertrouwensinspecteur
van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven); psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.
Het meldpunt van vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op nummer 0900 1113111 (lokaal tarief).
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur.
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de
vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een
formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan
geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
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Kosten
• • • •

Tegemoetkoming kosten
Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten (t/m het kwartaal waarin men 18 jaar
wordt) c.q. een studiefinanciering 18+ te ontvangen. Het aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de website van DUO.
Deze tegemoetkoming is bestemd voor leerlingen die volledig dagonderwijs (gaan) volgen aan een door het Rijk bekostigde
of aangewezen school die valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. NUOVO voldoet aan die voorwaarden. Onder
studiekosten wordt verstaan: de directe studiekosten (boeken en leermiddelen), de overige studiekosten (kosten excursies
en werkweken), de reiskosten van thuiswonende leerlingen, de meerkosten van uitwonende leerlingen, en lesgeld. Het
formulier moet voor het eind van het schooljaar (31-07) bij DUO worden ingediend.

Financiële bijdrage
Door de school worden excursies e.d. georganiseerd die niet uit het schoolfonds bekostigd worden en waarvoor u geen
tegemoetkoming in de studiekosten kunt aanvragen (zie hierboven).
Ouders kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep op de school doen voor een financiële bijdrage. Hiervoor
kunnen ouders contact opnemen met de schoolleiding. Uiteraard wordt een dergelijke aanvraag vertrouwelijk behandeld.

Vrijwillige ouderbijdrage
Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouder(s)/verzorger(s) vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze
bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. U kunt
daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering,
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maar ook activiteiten, zoals excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet en de medezeggenschapsraad vindt
dergelijke zaken wel belangrijk. Wij doen dan ook een dringend beroep op ouder(s)/verzorger(s) deze ouderbijdrage te
betalen.
De bijdrage is onmisbaar bij het realiseren van onze onderwijsdoelstellingen en bij het op goede wijze geven van onderwijs
aan de leerlingen. De bijdrage bestaat uit algemene kosten en specifieke kosten per leerjaar/leerweg. Ouder(s)/verzorg(s)
kunnen de ouderbijdrage eventueel in twee termijnen betalen. In januari ontvangen ouder(s)/verzorger(s) voor de tweede
termijn eenherinnering.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg
van een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen ziektekostenverzekering en een (beperkte)
uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Schade of verlies van eigendommen (kapotte bril,
fiets etc.) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit direct te
melden aan de school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die ten behoeve van de school
actief zijn, (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van
deze personen. Onder deze verzekering is onrechtmatig handelen van leerlingen niet gedekt. Wanneer de school schade lijdt
door onrechtmatig handelen van een leerling, zullen de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Voor
excursies en reisweken heeft de school een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten. Ook de leerlingen
zijn via deze verzekering verzekerd.

P.93

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Diverse kosten
Schoolboeken
Alle leerlingen krijgen gratis schoolboeken. De schoolboekenvoorziening wordt verzorgd door van Dijk; www.vandijk.nl. Voor
de zomervakantie ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) informatie over het bestellen van boeken. We vinden het van
belang dat leerlingen zorgvuldig omgaan met de boeken. De boeken ontvangen de leerlingen immers in bruikleen.

Excursies
Over de financiële bijdrage voor excursies en reisweken krijgen de ouder(s)/verzorger(s) apart bericht.

Chromebook
Wij willen onze leerlingen op zoveel mogelijk verschillende manieren laten leren. Uit boeken, door te doen én digitaal. Dit
wordt blended learning genoemd. De beschikking over een eigen device is hierin noodzakelijk. We werken dit schooljaar in
leerjaar 1 en 2 met het gebruik van een eigen device. De school heeft gekozen om te werken met een Chromebook. Bij de
Rent Company kunnen ouders een Chromebook huren. Na vier jaar is dit device dan eigendom van de leerling.

Vakkleding in leerjaar 2, 3 en 4
Tijdens de praktijklessen in de beroepsgerichte vakken is het dragen van vakkleding en veiligheidsschoenen verplicht. Welke
kleding verplicht is verschilt per gekozen vakroute. Ouders dienen de vakkleding aan te schaffen en krijgen hierover de
informatie van de vakdocenten.

Rekenmachine
Niet alle rekenmachines zijn geschikt voor de wiskunde- en economielessen. De Casio fx-82MS wordt door school
geadviseerd.
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Sport en Bewegen
Voor de lessen die in de zaal worden gegeven, heeft iedere leerling zaalsportschoenen, waarvan de zolen niet kunnen
afgeven op de vloer, verplicht. Deze schoenen mogen alleen in de zaal worden gebruikt.

Kopiëren
Kopiëren kan alleen via een door de school verstrekte printcode. Elke leerling krijgt een startsaldo aan het begin van het
schooljaar vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Extra saldo kan worden bijgekocht op de administratie.
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Vrijwillige ouderbijdrage NXT
Maarsbergen 2021-2022
• • • •

Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouder(s)/verzorger(s) vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze
bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. De
overheid vergoedt deze activiteiten niet en NXT Maarsbergen en de medezeggenschapsraad vinden dergelijke zaken wel
belangrijk. Wij doen dan ook een beroep op ouder(s)/verzorger(s) deze ouderbijdrage te betalen.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de ouderbijdrage eventueel in twee termijnen betalen. In januari ontvangen
ouder(s)/verzorger(s) voor de tweede termijn een herinnering.
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Overzicht leerjaar 1 vrijwillige ouderbijdrage
Kosten

Euro

Informatica en ICT

20

Kennismakingsdagen, activiteitendagen, extra sportactiviteiten

30

Kopieën/printpas

10

Restaurant

10

Schoolongevallenverzekering

5

Solidariteitsfonds

5

Evenementen

10

Huur kluisje

10

Totaal

110
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Overzicht leerjaar 2 vrijwillige ouderbijdrage
Kosten

Euro

Informatica en ICT

20

Activiteitendagen leerjaar 2, extra sportactiviteiten

20

Kopieën/printpas

10

Restaurant

10

Schoolongevallenverzekering

5

Solidariteitsfonds

5

Evenementen

10

Profiel- en keuzevak

20

Huur kluisje

10

Totaal

110
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Overzicht leerjaar 3 vrijwillige ouderbijdrage
Kosten

Euro

Informatica en ICT

15

Activiteitendagen, CKV, extra sportactiviteiten etc.

25

Kopieën/printpas

10

Restaurant

10

Schoolongevallenverzekering

5

Solidariteitsfonds

5

Evenementen

5

Profiel- en keuzevak

25

Huur kluisje

10

Totaal

110

Extra: Werkweek

350
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Overzicht leerjaar 4 vrijwillige ouderbijdrage
Kosten

Euro

Informatica en ICT

15

Activiteitendagen, extra sportactiviteiten etc.

25

Kopieën/printpas

10

Restaurant

10

Schoolongevallenverzekering

2

Solidariteitsfonds

5

Diploma uitreiking

5

Profiel- en keuzevak

25

Huur kluisje

10

Totaal

110

Extra: éénmalig kamp klas 4 (2021)

110
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Toelichting
Sport en spel activiteiten
Gedurende het schooljaar zullen er verscheidene sport en spel activiteiten worden georganiseerd. NXT Maarsbergen
promoot de “gezonde school” en in het kader daarvan vinden wij het onder andere belangrijk dat onze leerlingen genoeg
beweging krijgen. Zo zijn er gedurende het schooljaar sportdagen en worden er clinics en workshops georganiseerd.

CKV in klas 3
NXT Maarsbergen biedt in leerjaar 3 een cultuurprogramma aan. Dit cultuurprogramma bevat onder andere workshops,
excursies en andere culturele activiteiten. Alle genoemde activiteiten dragen bij aan het voldoen aan de schoolexameneis
om het CKV programma met een voldoende af te kunnen sluiten.

Profiel- en keuzevak in leerjaar 2, 3 en 4
In klas 2, 3 en 4 willen wij onze leerlingen laten oriënteren en voorbereiden op de beroepspraktijk. In de meeste gevallen
hebben de leerlingen al een keuze gemaakt voor BWI, PIE, MOBT of HBR. Tijdens de lessen worden materialen gebruikt en
staan er ook excursies en uitjes gepland. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Werkweek
Aan het eind van schooljaar 2021-2022 hopen we weer voor de leerlingen van klas 3 een werkweek te kunnen organiseren.
Nadere informatie over de (buitenlandse) bestemming volgt gedurende het schooljaar.
In klas 4 wordt dit schooljaar éénmalig een kamp georganiseerd. Leerlingen van klas 4 konden namelijk 2 jaar lang niet
deelnemen aan buitenschoolse activiteiten i.v.m. de corona maatregelen. Deze dagen worden georganiseerd om de
onderlinge band tussen leerlingen en de band met de docenten te verstevigen.
Mocht het zo zijn dat er activiteiten geen doorgang kunnen vinden, om wat voor reden dan ook, dan wordt het
geïncasseerde bedrag teruggestort.
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Team van NXT Maarsbergen
• • • •
Directeur

Jenny Oldenhuis
M: joldenhuis@nxt.eu
t: 06-30012162

Teamleider leerjaar 1 en 2
Janine Krosenbrink
M: jkrosenbrink@nxt.eu

Teamleider leerjaar 3 en 4
Gerard van Eck
M: geck@nxt.eu

Docenten
Ludwig van Aagten
Docent BWI
M: laagten@nxt.eu
Jawad Anwari
Docent economie
M: janwari@next.eu
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Kornelia Azizi
Docent Duits
Zorgcoördinator
Anti-pestcoördinator
M: kazizi@nxt.eu
René Bakker
Docent S&B
M: rbakker@nxt.eu
Albert Willem Bennen
Docent natuurkunde en wiskunde, Intern contactpersoon, MR lid en voorzitter GMR
M: awbennen@nxt.eu
Inge Berck
Docent Engels
m: iberck@nxt.eu
Dave van de Berg
Docent M&T
M: dberg@nxt.eu
Marc Bos
Docent wiskunde
M: mbos@nxt.eu
José Fuente de la Pozo
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Docent Engels
M: jfuentepozo@nxt.eu
Alexandra Christiaans
Docent Nederlands
M: achristiaans@nxt.eu
Lorna Doran
Docent economie, E&O
M: ldoran@nxt.eu
André Dijkgraaf
Docent M&M
Coach ingestroomde leerlingen in leerjaar 3
M: adijkgraaf@nxt.eu
Attie van Eck
Docent rekenen, wiskunde, M&N, M&M
M: aeck@nxt.eu
Roel de Feber
Docent wiskunde
M: rfeber@nxt.eu
Leslie Gödecke
Docent S&B
M: lgodecke@nxt.eu
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Hans Goes
Docent BWI
M: hgoes@nxt.eu
Carmen Huisman
Docent Nederlands
Schoolopleider
M: chuisman@nxt.eu
Ed Kool
Docent Duits
M: ekool@nxt.eu
Ruben Kuipers
Docent S&B en S&V
M: rkuipers@nxt.eu
Ineke Legemaat
Docent Nederlands
M: ilegemaat@nxt.eu
Jhon Levels
Docent HBR
M: jlevels@nxt.eu
Kees Link
Docent techniek en wiskunde
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M: klink@nxt.eu
Anette Oostdijk
Docent HBR
M: aoostdijk@nxt.eu
Cees Oosterheerd
Docent PIE
Decaan
LOB coördinator
M: coosterheerd@nxt.eu
Gerwin Peek
Docent MobT
M: gpeek@nxt.eu
Charl van Ree
Docent natuurkunde
ICT coördinator
M: cree@nxt.eu
Suzanne de Rooij
Docent HBR en M&D
M: srooij@nxt.eu
Karen Ruedisueli-Dijkgraaf
Docent wiskunde
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Examensecretars
M: kruedisueli@nxt.eu
Jos Spriel
Docent PIE
M: jspriel@nxt.eu
Ton Vahlkamp
Docent PIE
M: tvahlkamp@nxt.eu
Edwin Wildeman
Docent HBR
Boekencoördinator
M: ewildeman@nxt.eu
Saskia van Zalinge
Docent Duits
M: szalinge@nxt.eu

Ondersteunend Personeel
Abdel Jaouani
Facilitair medewerker, pedagogisch conciërge
M: ajaouani@nxt.eu
Hans van Dam
Onderwijsassistent BWI
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M: hdam@nxt.eu
Marja van der Laan
Kantinebeheer
M: mlaan@nxt.eu
Tilly de Ligt
Leerlingenadministratie
Applicatiebeheer Magister
M: tligt@nxt.eu
Willem Prins
Conciërge
Verzuimcoördinator
M: wprins@nxt.eu
Florian Vahlkamp
Onderwijsassistent
M: fvahlkamp@nxt.eu
Erik Vos
Systeembeheerder ICT
M: evos@nxt.eu
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Strategisch beleidskader
NUOVO
• • • •

Totstandkoming van het strategisch beleidskader
Om een gedragen strategie te ontwikkelen hebben we ervoor gekozen om hier én de tijd voor te nemen én dit samen met
elkaar vorm te geven. Er zijn bijeenkomsten geweest met bestuur, schoolleiders, het middenkader en ook met stakeholders.
Dwars door de organisatie heen en samen met de stakeholders zijn er werkateliers gevormd met ieder een eigen thema.
Door elkaar regelmatig te ontmoeten konden we uitkomsten bespreken en verder verdiepen. Dit heeft geresulteerd in een
rijke opbrengst voor onze strategie. Gezamenlijk is daarmee de basis gelegd voor dit strategisch beleidskader. Daar de fusie
van NUOVO Scholengroep en OSG Schoonoord op stapel stond, is de schoolleiding van onze regioscholen vanaf november
2018 gaan participeren in het strategietraject. Een belangrijk neveneffect daarvan was dat we elkaar al werkend leerden
kennen.

Strategisch Beleidskader NUOVO 2024
Vakcollege Maarsbergen maakt deel uit van NUOVO Scholengroep. NUOVO Scholengroep is verantwoordelijk voor onderwijs
aan zo’n negenduizend leerlingen, die voor een groot deel uit de gemeentes Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist komen. De
vijftien openbare scholen bieden samen een breed, pluriform aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en
gymnasium, onderwijs aan anderstaligen en interregionaal onderwijs.
Wij willen als scholengroep een actieve rol spelen binnen de stad en regio door verbinding te maken met de lokale
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gemeenschap van bewoners, organisaties en bedrijven. Elke dag opnieuw spannen alle medewerkers zich in om in
samenwerking te zorgen voor adequaat, duurzaam en goed onderwijs voor de leerlingen, die ons zijn toevertrouwd. Elke dag
opnieuw zoeken we naar manieren om het nog beter te doen. Onderwijs is nooit af. De leerlingen en het onderwijs vormen
de kern van onze organisatie. Met doelen geven we richting, met structuren geven we vorm, met processen stimuleren we
ontwikkeling en in de uitvoering maken we het waar.

Onze missie
Bij NUOVO Scholengroep bereiden we iedere leerling zo goed mogelijk voor op actieve deelname aan een duurzame,
inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we door te zorgen voor en veilige leeromgeving, waarbinnen
leerlingen samenwerkend leren, experimenteren en zich autonoom ontwikkelen. Voor iedere leerling bieden wij een
onderwijsvorm, die het beste bij hem of haar past, op een zo uitdagend mogelijk niveau en binnen een zo effectief mogelijk
tijdsbestek. Ons motto hierbij is: Eigenwijs samen, méér dan een diploma.

Onze visie
Onze ambitie is leerlingen toekomstgericht op te leiden; voor de samenleving van morgen. We doen dat vanuit een visie
waarbinnen onze kernwaarden centraal staan: verbinden, zelf leiden, lef, genieten en moreel. We hanteren deze vijf
kernwaarden, die samen een kompas vormen en leidend zijn voor ons handelen. Gedeelde waarden creëren verbinding en
zorgen voor consistentie en synergie. We streven ernaar onze waarden herkenbaar en zichtbaar te maken in ons dagelijks
handelen. We dragen onze waarden uit naar elkaar en in onze (maatschappelijke) omgeving. Door de waarden blijven we
met elkaar in gesprek en kunnen we onze keuzen, doelen, activiteiten en gedrag voortdurend toetsen aan richting en doel.
Door de waarden zijn we herkenbaar, aanspreekbaar en onderscheiden we ons.
Op de website van NUOVO Scholengroep vindt u het Strategisch Beleidskader 2024, of zie onze online
versie: https://online.flippingbook.com/view/870122/
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de
stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. Meer info over de RvT is te vinden op de site van NUOVO.

Medezeggenschap
De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO
Scholengroep, die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ithaka – internationale
schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, International School Utrecht, Trajectum College, Mavo Doorn, Vakcollege Maarsbergen,
Openbaar Lyceum Zeist en Openbaar VMBO/Mavo Zeist omvat. Iedere school vaardigt één of meerdere vertegenwoordigers
af. Dit kan een docent, een ouder of een leerling zijn. Meer info over de GMR is te vinden op de site van NUOVO.
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