Schoolgids
2021 - 2022

Inhoudsopgave
• • • •
De school
Welkom

••••

Hoe informeert NXT

Resultaten

leerlingen en ouders?

Praktische Informatie

••••

••••

Onderwijs

Schoolleiding en
medewerkers

NXT geschiedenis

Begeleiding

Procedures en financiën

Extra begeleiding

NUOVO Scholengroep

Dit is NXT nu

••••
PDF

VOLGENDE HOOFDSTUK

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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Dit is NXT nu
• • • •

NXT is de school voor dromers, denkers en doeners van nu én de toekomst. NXT is onze nieuwe naam, omdat we toekomsten ontwikkelingsgericht zijn en omdat de oude naam, Mavo Doorn, niet meer klopte met wie wij zijn. NXT is namelijk een
school voor Mavo én Havo. Uniek aan NXT is dat we de enige echt kleinschalige school in de omgeving zijn en met 320
leerlingen en een hecht team van 30 medewerkers een echte community zijn. Welkom op NXT!
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NXT geschiedenis
• • • •

NXT heeft een lange en rijke geschiedenis in Doorn en omgeving. In 1905 werd de openbare MULO (meer uitgebreid lager
onderwijs) opgericht als uitbreiding van de Openbare Lagere School aan de Dorpsstraat. In 1964 verhuist de school naar een
nieuw gebouw op de huidige locatie aan de Frans van Dijklaan en kreeg toen de naam ‘Koningin Wilhelmina Mavo’. In 1992
fuseerde die school met de OSG Schoonoord en heette vanaf dat moment Schoonoord Doorn.
Van het oorspronkelijke gebouw uit 1964 is nu weinig meer te zien. In 2004 werd het gebouw ingrijpend verbouwd en kreeg
het zijn huidige uiterlijk. In 2017 veranderde de naam in Mavo Doorn. In 2019 fuseerde de OSG Schoonoord met NUOVO
Scholengroep en maakte vanaf dat moment onderdeel uit van een krachtige en diverse scholengroep van vijftien scholen.
In meer dan 100 jaar heeft NXT zijn unieke positie als kleinschalige weten te behouden. En nu verandert de naam in NXT. NXT
bestaat dus al 115 jaar en daar zijn we trots op!
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Hoe informeert NXT leerlingen
en ouders?
• • • •

NXT vindt het belangrijk om leerlingen en ouders goed te informeren. Dat doen we op verschillende manieren. Deze
schoolgids is één manier om jullie te informeren. Actuele informatie wordt tussentijds op onze site (www.nxt.eu)
gepubliceerd. Op de site zijn ook alle reglementen e.d. te vinden, waar in deze schoolgids naar verwezen wordt. Op de site
staat ook de jaaragenda met alle activiteiten. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.
Docenten, mentoren en coaches communiceren met leerlingen via MS Teams en/of Magister over schoolse zaken. Met
ouders wordt meestal telefonisch of via email gecommuniceerd. Voor dat laatste wordt gebruik gemaakt van de
emailadressen, die in Magister van u geregistreerd zijn. Mocht uw mailadres wijzigen, dan kunt u het daar zelf aanpassen. De
teamleider informeert ouders/leerlingen tussentijds via digitale nieuwsbrieven of mails over actuele zaken.
Aan het begin van het schooljaar worden voor ouders van ieder leerjaar kennismakings-/informatieavonden georganiseerd.
De mentor, coach, decaan of examensecretaris informeert ouders dan over de voor dat leerjaar relevante zaken. Mocht je
toch nog bepaalde info missen, dan nodigen we je van harte uit om daarover bij één van ons aan de bel te trekken.
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Onderwijs
• • • •

NXT is ontwikkelingsgericht, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, en nodigt hen uit prestaties te leveren, grenzen te
verleggen en talenten te ontwikkelen. “Zelf leidend” is één van de kernwaarden van NUOVO. Op NXT vertalen we dat naar
“eigenaarschap”, iets dat we zowel bij onze leerlingen als bij onze medewerkers willen stimuleren en ontwikkelen.
Eigenaarschap wil zeggen dat je je verantwoordelijkheid voelt en neemt voor jezelf en voor je omgeving.
NXT wil leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot mondige burgers, die zelfstandig een onderbouwde mening kunnen
vormen en sociaal verantwoordelijk kunnen handelen. Wij willen dat leerlingen op NXT verdraagzaam zijn en leren kijken en
luisteren naar anderen. Wij noemen dit: werken aan actief burgerschap. Het maakt een leerling verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen ontwikkeling en welzijn en die van de ander.
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Onze visie op leren
• • • •

Op NXT krijg je onderwijs waarin jij een actieve rol hebt bij het leren. Zo ontwikkel je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De
bedoeling is dat je leert het maximale uit jezelf te halen. Wij helpen je daarbij door een sociaal veilige, uitdagende en
afwisselende leeromgeving te bieden.

Pedagogisch/didactische visie en aanpak
Fouten maken mag. Sterker nog, wanneer je geen fouten maakt, leer je niet. Fouten maken is dus helemaal niet erg en niet
iets om bang voor te zijn. Belangrijk is dat je van je fouten leert hoe het beter kan.
NXT is een relatief kleine school met een open cultuur en een positieve benadering. Leerlingen en medewerkers vormen een
echte community. Je voelt je daardoor snel thuis en gezien. We zijn verantwoordelijk voor onszelf en elkaar, voor ons werk en
onze omgeving en we gaan dus respectvol en verdraagzaam met elkaar om.
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Onderwijsniveau's
• • • •

Op NXT wordt onderwijs gegeven op twee niveau’s: Mavo en Havo. Samen met de basisschool kijken we op welk niveau jij
het meest tot je recht komt.
Leerlingen met een MH-advies kunnen in het eerste leerjaar als Havokansklasleerling geplaatst worden. Zij krijgen dan les
op Havoniveau.
Daarnaast plaatsen we ook leerlingen met een KB-advies (kaderberoepsgerichte leerweg) als Mavokansklasleerling. Dit
kan wanneer de basisschool doorgroei naar Mavo kansrijk acht. Deze leerlingen werken op Mavoniveau en krijgen een jaar
de tijd om te laten zien of ze dat niveau aan kunnen.
Leerlingen met verschillende niveau’s worden in het eerste leerjaar samen in zgn. heterogene klassen geplaatst. In die
klassen krijgen leerlingen les op Mavo- of op Havoniveau.
NXT werkt met een determinatieperiode die twee jaar duurt. Dit houdt in dat we voldoende tijd hebben om erachter te
komen wat de beste plek voor jou is. Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we dat nog eens goed en wanneer het
voor jou beter is, kan je in het tweede leerjaar eventueel op een hoger of lager niveau verder gaan.
Vanaf schooljaar 2021-2022 start NXT met een pilotklas Havo 4. Leerlingen die deelnemen aan deze pilot krijgen de unieke
kans om als eerste groep na het derde leerjaar verder te gaan op Havo-niveau op NXT. Binnen deze pilot zijn “open”onderwijs, community en talentontwikkeling belangrijke sleutelwoorden. Deze drie kernwaarden komen concreet terug in
ons curriculum. We hechten veel waarde aan de gemeenschap. Het woord “community” is één van de speerpunten
binnen onze schoolvisie. Dit is ook duidelijk terug te zien in de pilot, waar leerlingen niet alleen met hun eigen klas lessen

P.14

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

volgen maar ook een aantal vakken volgen met andere derdeklassers.
In het derde leerjaar kan een leerling er voor kiezen om één of meer vakken versneld af te ronden en in dat of die vakken
vast aan het eind van het derde leerjaar examen te doen.
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Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (LWOO)
• • • •

Op NXT kunnen ook leerlingen met LWOO-indicatie geplaatst worden. LWOO is geen aparte leerweg en is geen niveauaanduiding. Het is bedoeld voor leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te halen. Leerlingen krijgen
daarbij ondersteuning op maat. Op NXT zitten die leerlingen niet in een aparte LWOO-klas.
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Lessen
• • • •

NXT werkt met een 80-minutenrooster. Iedere dag volg je maar drie (onderbouw) of vier (bovenbouw) lessen van 80
minuten. Dat betekent dus minder wisselingen per dag en meer rust in de school. Doordat de lessen langer duren heeft de
docent meer ruimte voor individuele aandacht en differentiatie.

Flexuren
Naast de lessen van 80 minuten worden er dagelijks op het eerste en voor de onderbouw op het vijfde uur flexuren van 40
minuten aangeboden. In die flexuren worden naast de mentoruren ook stilte-uren, waar je in alle rust zelfstandig kunt
werken, en flexwerkuren, waar je alleen of samen met anderen aan flexwerk werkt, aangeboden. In de flexuren kan je ook
kiezen voor een ICT-uur, zodat je op de computer, een ipad of een laptop kan werken. Flexwerk is al het schoolwerk dat niet
in de 80-minutenlessen wordt gedaan.
Iedere leerling kiest in overleg met de mentor in de onderbouw per week tenminste vijf flexuren en schrijft zich daar vooraf
via Cupweb voor in. Bovenbouwleerlingen plannen tenminste drie flexuren per week. Een leerling mag altijd meer flexuren
plannen. Tijdens een flexuur zitten leerlingen van verschillende leerjaren samen in een lokaal. Tijdens fexuren is altijd een
docent in het lokaal aanwezig.
Je leert zo wekelijks te plannen en daarbij verstandige keuzes te maken. Hoeveel flexuren heb je nodig om je flexwerk te
kunnen doen? En welke soort flexuren heb je daarbij nodig? In de onderbouw kijkt de mentor regelmatig met je mee en geeft
je zo nodig advies.
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Vakhulpuren
Een andere mogelijkheid is dat je kiest voor een vakhulpuur om extra ondersteuning te krijgen voor een bepaald vak door de
vakdocent. Je kiest in principe zelf of je wel of niet gebruik maakt van de vakhulpuren. Wanneer de mentor in overleg met de
vakdocent vaststelt dat je extra ondersteuning nodig hebt, krijgt het vakhulpuur een verplicht karakter. Samen met de
vakdocent maak je dan een plan van aanpak om tot verbetering van de resultaten te komen.

NXT-uren
Eerste en tweede klassen hebben iedere week een NXT-uur. Tijdens deze lessen ontwikkelen leerlingen hun digitale
vaardigheden.

Talentklas
In de onderbouw kies je op NXT vier keer per schooljaar een Talentklas voor het volgende blok. Eén keer in de week staat
Talentklas op het rooster. Dan zit je niet in je gewone klas, maar ga je samen met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar, die
dezelfde interesses hebben aan het werk. In de Talentklassen krijg je de mogelijkheid je interesses en talenten te ontwikkelen.
Daarnaast leer je in de Talentklassen goed samen te werken met medeleerlingen.
Bij Talentklas kan je kiezen uit:
Sport
Kunst & Expressie Beeldend
Expressie Theater
Wetenschap & Techniek
Muziek
Dans
Mens & Gezondheid.
Het aanbod kan per jaar variëren en wordt o.a. bepaald door de behoeften en wensen van leerlingen.
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In de Talentklas krijg je (gast)lessen, workshops, clinics, presentaties en nog veel meer. Zo worden belangrijke vaardigheden
zoals samenwerken, organiseren en presenteren ontwikkeld. Vaardigheden waar je op school en ook straks in je beroep veel
aan hebt.
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Lessentabellen
• • • •

De lessentabellen zijn opgebouwd uit vaklessen van 80 minuten en een aantal flexuren van 40 minuten.

Lessentabel 1e leerjaar
Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Nederlands

2

Frans*

1

Duits

1

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

2

Natuur-/scheikunde

1

Biologie

1

Lichamelijke Opvoeding

2
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Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Beeldende Vorming

1

Talentklas

1
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren

3**

Mentorles

2

NXT-uur

1

* Frans is voor Havoleerlingen verplicht en voor Mavoleerlingen een keuzevak.
** Je mag meer flexuren plannen.
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Lessentabel 2e leerjaar
Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Nederlands

2

Frans*

1

Duits

1

Engels

1

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

2

Natuur-/scheikunde

1

Biologie

1

Economie

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Beeldende Vorming

1

Talentklas

2
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren

3**

VOLGENDE HOOFDSTUK
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Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Mentorles

2

NXT-uur

1

* Frans is voor Havoleerlingen verplicht en voor Mavoleerlingen een keuzevak.
** Je mag meer flexuren plannen.
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3e leerjaar Mavo
Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen Mavoleerlingen een profiel met een bijbehorend vakkenpakket. Nederlands,
Engels, maatschappijleer en LO zijn voor alle leerlingen verplicht.
Vak

Aantal lesuren (80 minuten)per week

Nederlands

2

Duits*

2

Engels

2

Geschiedenis*

2

Aardrijkskunde*

2

Wiskunde*

2

Natuur-/scheikunde*

2

Biologie*

2

Economie*

2

Maatschappijleer

1

Beroep

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

1

LO2 *

2
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Vak

Aantal lesuren (80 minuten)per week
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren**

4

Coaching

1

* Keuzevakken
** Je mag meer flexuren plannen.
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Lessentabel 3e leerjaar Havo pilot 2021-2022
In het derde leerjaar Havo volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Pas aan het eind van het derde leerjaar kiezen ze een
profiel voor het vierde leerjaar.
Vak

Aantal lesuren (80 minuten)per week

Nederlands

2

Duits

2

Engels

2

Frans

1

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

2

Economie

2

Beroep

2

Lichamelijke opvoeding

1

Beeldende vorming

1
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren**

4
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Vak

Aantal lesuren (80 minuten)per week

Mentorles

1

VOLGENDE HOOFDSTUK

* Keuzevakken
** Je mag meer flexuren plannen.
Leerlingen die onderwijs volgen op Mavo-niveau doen tijdens het vierde leerjaar zes of zeven vakken, die meetellen voor het
eindexamen, naast de vakken CKV en Maatschappijleer. Die laatste twee vakken tellen ook mee voor het eindexamen.
Maatschappijleer wordt al tijdens het derde leerjaar afgesloten.

P.28

VORIGE HOOFDSTUK

Lessentabel 4e leerjaar Mavo
Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Nederlands

2

Duits*

2

Engels

2

Geschiedenis*

2

Aardrijkskunde*

2

Wiskunde*

2

Natuur-/scheikunde*

2

Biologie*

2

Economie*

2

Lichamelijke opvoeding

1

LO2*

1.5

CKV

1
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren**

4

Coaching

1
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P.29

VORIGE HOOFDSTUK

* Keuzevakken
** Je mag meer flexuren plannen. Daarnaast worden er facultatief vakhulpuren aangeboden.
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Lessentabel 4e leerjaar Havo (pilot 2021-2022)
Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Vak

Aantal lesuren (80 minuten) per week

Nederlands

2

Engels

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

2

Wiskunde A

2

Economie

2

BSM

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

CKV

2

Maatschappijleer

1
Flexuren (40 minuten) per week

Flexuren**

4

Coaching

1

Pilot havo4 wordt in samenwerking met het Openbaar Lyceum Zeist vormgegeven.
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* Keuzevakken
** Je mag meer flexuren plannen.
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LO2
De kern van het vak LO2 is om in bewegingssituaties nog beter te leren bewegen, maar ook om te leren organiseren op
sportief gebied en om meer te weten over de achtergrond van bewegen en sport. Bij LO2 wordt veel praktisch gewerkt, maar
er hoort ook een stuk theorie bij. Op NXT kan je LO2 als examenvak kiezen.

Beroep: Informatietechnologie (ITTL)
Het ‘praktijkgerichte programma’ of ‘de nieuwe leerweg’? Er zijn verschillende benamingen voor wat we op NXT het
‘Broepsvak’ noemen! NXT vindt talentontwikkeling heel belangrijk. Onze kernwaarden komen onder andere terug in onze
talentklassen die we vanuit de onderbouw doortrekken richting het beroepsvak in de bovenbouw.

Pilot & programma ITTL en O&O
Het afgelopen schooljaar is NXT in het diepe gesprongen en hebben we, onder andere in samenwerking met docenten van
X11, een innovatief, interessant en uitdagend programma ontwikkeld voor de bovenbouw. De gedachtegang “niks moet en
alles mag” was de basis om het programma te ontwikkelen en in te richten. Kortdurende projecten werden afgewisseld met
projecten die meer tijd kostten. Naast eigen interesses worden leerlingen ook meegenomen in het proces om een
programma te ontwikkelen. Een kleine greep uit de projecten die plaatsvinden: • ICT Bootcamp • Opdracht ‘zo de school
inrichten dat ze verbinding voelen met de school’ • Maatschappij en innovatie, milieu en recycling. • Programmeren •
Opstarten eigen bedrijf en presenteren voor ‘Dragons Den’ (lokale ondernemers) • Meesterproef: build your city ; in
samenwerking met de gemeente en een architectenbureau mogen jongeren meedenken om hun omgeving te veranderen.
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Flexwerk
• • • •

Flexwerk is al het schoolwerk dat niet tijdens de 80-minutenlessen wordt gedaan. Docenten noteren alle afspraken rond
flexwerk en toetsen in de digitale agenda van Magister. Zo zijn die afspraken voor alle betrokkenen; jou, jouw ouders en je
mentor, zichtbaar. Daarnaast kunnen docenten extra instructie- en lesmateriaal in de ELO (Elektronische Leeromgeving) van
Magister plaatsen.
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Toetsen
• • • •

Toetsen is één manier om jou en de docent van feedback te voorzien. Wat gaat er al goed? Wat kan er misschien nog beter?
Er zijn echter ook andere manieren om jou die feedback te geven. NXT werkt met een toetsbeleid, waarin de afspraken rond
toetsing staan beschreven. Het toetsbeleid is te vinden op de site.
In de onderbouw geeft de vakdocent in het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) aan hoe vaak er getoetst wordt
en welke stof daarbij getoetst wordt. In de bovenbouw gebeurt dat in het meer formele Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA). Beide programma’s worden aan het begin van het schooljaar aan leerlingen en ouders verstrekt.
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Rapporten
• • • •

In Magister kunnen jij en jouw ouders op ieder gewenst moment je cijfers bekijken. Drie keer per schooljaar krijg je een
rapport mee naar huis. De eerste twee rapporten zijn een tussenstand om te bekijken of je op de goede weg bent, Het derde
rapport is het overgangsrapport. Op dit rapport wordt het bevorderingsreglement toegepast om te beoordelen of je naar
het volgende leerjaar bevorderd kunt worden. De bevorderingsreglementen staan op de site.
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Leren buiten de school
• • • •

NXT vindt dat leren niet alleen op school gebeurt. Daarom organiseren we allerlei leerzame en leuke situaties, die buiten de
school plaatsvinden
Activiteitenweek: 1e en 2e leerjaar
Londenreis: 3e leerjaar
Winterreis: 4e leerjaar
Maatschappelijke stage: 3e leerjaar
LOB-stage: 2e en 3e leerjaar
Bezoek aan de Tweede Kamer: 4e leerjaar
Feesten op school en Kerstgala in Studio A12
Jaarlijks uitgebreid programma voor Kunst en Cultuur met voorstellingen en workshops
Sport Plus programma voor de bovenbouw
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Schoolprogramma Nationaal
Plan Onderwijs (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 gevolgen, ontstaan door de coronasituatie, te
zien en hierop te handelen 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 Next. 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
leer- en ontwikkelvertragingen en gewenste schoolontwikkeling. De effecten van de interventies zijn goed doordacht in tijd,
opbrengst en afbreukrisico. De interventies richten zich zowel op ontwikkeling op de korte termijn (wegwerken van
vertragingen of meer aandacht voor welbevinden) als op ontwikkeling op de langere termijn (duurzame
kwaliteitsverbetering).
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S©hool Running Project 2.0
• • • •

Het S©hool Running Project 2.0 is een ander mooi voorbeeld van leren buiten school. Hardlopen (n)iets voor jou? Doe dan
mee aan het School Running Project 2.0!
Twee jaar geleden zijn een aantal zeer enthousiaste docenten begonnen met het School Running Project. Wekelijks werd er
fanatiek getraind om uiteindelijk mee te doen aan de 14e Heuvelrugloop van Maarn. Het hardlopen bleek een groot succes
te zijn waardoor wij vorig schooljaar verder zijn gegaan. Maar liefst vijf wedstrijden stonden op het programma en
verschillende media schreven over ons project.
Het School Running Project is zowel voor beginnende als voor gevorderde lopers. Door verschillende niveaus binnen het
project aan te bieden, kan iedereen deelnemen aan het School Running Project. Wekelijks wordt er een (flex)uur hardlopen
(F_RUN) georganiseerd waarbij je de fijne kneepjes van het (hard)lopen leert. Uiteraard zullen we ook dit schooljaar weer
deelnemen aan hardloopevents;
Dijkenloop (Wijk bij Duurstede)
Florijnloop (Woudenberg)
Koploop (Amerongen)
Heuvelrugloop (Maarn)
Keizerloop (Doorn)
Tijdens het schooljaar ontvangen ouders en leerlingen informatie over de verschillende activiteiten en de kosten*.
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Opleidingshuis
• • • •

Al jaren investeert NXT in de ontwikkeling van studenten. Vanaf schooljaar 2020-2021 gingen we de samenwerking aan met
Academie Tien en de Hogeschool Utrecht en begonnen we met ‘samen opleiden’. Hieruit is het “Opleidingshuis” ontstaan.
De vraag die centraal staat binnen het Opleidingshuis is: “Hoe wil jij je ontwikkelen als leraar?”. Binnen samen opleiden
bieden wij veel mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen. We beschouwen studenten als collega’s. Daarbij hoort
ook het nemen van verantwoordelijkheid.
De opleiding en ontwikkeling van ons team neemt verschillende vormen aan. Allereerst spelen docenten-in-opleiding een
belangrijke rol in de school. Studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht krijgen de kans om een deel
van hun opleiding binnen NXT te volgen. Ze lopen niet alleen stage bij ons om in de praktijk te leren, maar volgen ook een
deel van hun vakken bij ons op school. We ontwikkelen het onderwijs voor nieuwe leraren samen met de hogeschool en
universiteit. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstige docenten en worden we geïnspireerd door frisse
onderwijsideeën van onze studenten.
Daarnaast vinden er in de school verschillende trajecten plaats voor collega’s die zichzelf verder willen ontwikkelen. Zo
krijgen docenten in het teacher-leadertraject de kans om hun onderwijskundig en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
Deze initiatieven dragen bij aan een school waarin verschillende collega’s verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke
thema’s in de school. Zo geven we steeds verder vorm aan de ontwikkeling van NXT.
NXT biedt samen met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht in het Opleidingshuis een bijzonder opleidingsprogramma
aan voor studenten: je krijgt de kans om stage te lopen op een bijzondere school én onderwijs uit de lerarenopleiding op de
stageplek te volgen. In dit opleidingsprogramma staat het leren vanuit de praktijk en vanuit jouw vragen centraal en we
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integreren daarom de verschillende vakken in één overkoepelende module. Je wordt hierin begeleid door zowel docenten
van NXT als door docenten van de HU en UU.
Naast dat je als student leert op NXT, biedt onze school je ook de kans om kennis te maken met en te leren van vernieuwend
onderwijs. NXT biedt persoonlijk onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen kunnen vakken op
verschillende niveaus volgen, keuzes in hun rooster maken, en onderwijs volgen gebaseerd op eigenaarschap en leren leren.
Ze worden hierin begeleid door hun coach. Daarnaast besteden leraren van NXT, en jij dus ook, een groot deel van hun tijd
aan het samen ontwikkelen van onderwijs. Zo leer je als docent-in-opleiding ook hoe je zelf betekenisvol onderwijs ontwerpt
in de praktijk. Voor deelname aan dit opleidingsprogramma vragen we je om minimaal twee dagen per week aanwezig te
zijn op NXT (voor derde- en vierdejaarsstudenten: drie dagen), waaronder in ieder geval de woensdag. Op deze dagen volg
je dus ook een deel van het onderwijs van de lerarenopleiding op locatie.
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Begeleiding op NXT
• • • •

De begeleiding naar mondige en zelfstandige burgers vindt voornamelijk plaats in de les. Hierbij zijn de docenten de
belangrijkste personen. Bij de studiebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling is de mentor/coach het eerste aanspreekpunt.
Leerlingen en ouders kunnen bij haar/hem terecht met vragen en opmerkingen. De teamleider is na de mentor/coach het
tweede aanspreekpunt.
NXT heeft enkele specifieke medewerkers die leerlingen ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan.
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Mentor of coach
• • • •

In de onderbouw is de mentor de docent met wie de leerling samen de dagelijkse gang van zaken, resultaten en eventuele
problemen bespreekt. De mentor is voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt. Ook leert de mentor de leerling
studievaardigheden en sociale vaardigheden. In de mentorlessen in de onderbouw wordt dit soms met de hele klas, soms
individueel besproken. De mentor zoekt regelmatig contact met ouders.
In de bovenbouw werken we niet met mentoren, maar met coaches. Iedere coach neemt een groepje bovenbouwleerlingen
onder zijn of haar hoede. Een coach is meer op de individuele leerling en niet op het groepsproces gericht.
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Voortgangsgesprekken
• • • •

Twee keer per schooljaar is er voor leerlingen en ouders gelegenheid om met de mentor/coach een online
voortgangsgesprek te plannen. Tijdens dat gesprek maken we samen de balans op. Waar sta je? Wat gaat er goed en wat
kan er misschien nog beter? En wat heb jij daarbij nodig van jezelf, van ons en van je ouders. Als het nodig is maken we
samen een plan van aanpak over hoe je je volgende doelen kunt bereiken.
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Decaan
• • • •

Marrit Posthuma (mposthuma@nxt.eu) is de decaan en adviseert jou en jouw ouders bij het bepalen van een goede
profielkeuze. De decaan zorgt, samen met de mentor, voor een optimale oriëntatie en voorbereiding op het vervolgonderwijs
en bijbehorende beroepen.
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Leerlingmentoren
• • • •

Ieder jaar is er een speciale groep vierdeklassers, de leerlingmentoren, die assisteren in de begeleiding van de nieuwe
eersteklassers. Zij helpen vanaf de eerste keer dat de nieuwe eersteklassers op school komen mee.
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Examensecretaris
• • • •

Edwin van de Beek (ebeek@nxt.eu) is de examensecretaris en heeft de regie in de organisatie van schoolexamens en
eindexamens en de hele gang van zaken daaromheen. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie met jou en jouw
ouders over deze examens.
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Keuzebegeleiding
Loopbaanoriëntatie begeleiding
(LOB)
• • • •

De keuzebegeleiding en LOB vindt vooral in de mentorlessen en tijdens coachingsmomenten plaats. De mentor/coach zoekt
samen met jou naar interesses en mogelijkheden om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken. De decaan organiseert
voorlichtingsavonden om jou en je ouders te informeren over de keuzemogelijkheden in de bovenbouw en de keuze van een
vervolgopleiding. Met vragen over vakkenkeuze en/of vervolgopleidingen kan je bij haar terecht.
In het derde of vierde leerjaar doe je een LOB-stage van een week om er achter te komen of een bepaalde beroepsrichting
bij jou past.
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Extra begeleiding leerlingen
• • • •

NXT biedt jou gerichte begeleiding als je, bijvoorbeeld als gevolg van leer- of gedragsproblemen, belemmeringen
ondervindt bij het volgen van regulier onderwijs. Onze visie is dat het de opdracht van reguliere scholen is om het overgrote
deel van leerlingen op weg naar een diploma onderwijs te bieden. Daarom investeren wij in onze docenten door hun
vakmanschap voor het hanteren van leer- en gedrags- of sociaal-emotionele problemen te verbreden. Waar nodig zijn
deskundigen beschikbaar om docenten bij het lesgeven en bij eventuele noodzakelijke aanpassingen te ondersteunen en
leerlingen zo nodig individueel of in groepjes te begeleiden. Die begeleiding verloopt volgens een afgesproken ‘protocol’ (de
zorgcyclus).
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Leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO)
• • • •

Leerwegondersteunend onderwijs is er voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma.
LWOO is geen niveau, maar zegt iets over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling. Op NXT Doorn zitten
leerlingen met een LWOO-indicatie niet in een aparte, kleinere LWOO-klas, maar bieden we ondersteuning op maat in of
buiten de klas.
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Ondersteuning
• • • •

Tijdens je middelbare school periode op NXT Doorn kan het zijn dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning. We bieden op
allerlei manieren hulp en begeleiding op maat en bespreken samen met jou en jouw ouders wat jij nodigt hebt om jouw
doelen te behalen. Wij vinden een preventieve aanpak belangrijk en geven hier op verschillende manieren invulling aan.
Zijn er vragen met betrekking tot zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met Amarins Fledderus, zorgcoördinator op
NXT Doorn.
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Passend Onderwijs
• • • •
Zorgplicht

Sinds 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een
passende onderwijsplek moeten bieden. Wanneer ouders hun kind bij de school van hun keuze aanmelden, dan heeft de
school de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is,
op een andere school in het reguliere onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. NXT Doorn heeft een
schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld, dat aangeeft welke ondersteuning wij kunnen bieden.+

Samenwerkingsverband
Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met de collegascholen binnen ons Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (ZOU). Het uitgangspunt is: regulier waar het kan,
speciaal als het moet. En de vraag die hierbij centraal staat is: ‘Wat heeft een leerling nodig om het onderwijs met succes te
kunnen volgen en zijn of haar perspectief te behalen’.

Maatwerk
Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij
past. Dat kan met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs, maar ook in het voortgezet speciaal onderwijs. Op NXT
worden leerlingen die ondersteuning nodig hebben aangemeld bij de zorgcoördinator, die vervolgens samen met de
leerling, ouders, mentor/coach en mogelijke andere betrokkenen in gesprek gaat om een gezamenlijk plan te maken en te
bepalen welke ondersteuning aansluit. Het uiteindelijke ondersteuningsplan noemen we een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP), dat regelmatig wordt geëvalueerd.
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Extra ondersteuning voor de leerling
Het is belangrijk om te weten wat de onderwijsbehoeften zijn van een leerling en welke vorm van ondersteuning daarbij past.
Vaak is dat al bekend, omdat de leerling bijvoorbeeld al met een duidelijke ondersteuningsvraag op NXT is gestart. Als het
nog niet duidelijk is welke ondersteuning nodig is, dan wordt dat onderzocht. De leerling staat in dit proces centraal en
ouders worden geïnformeerd en betrokken bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte.
Op school kan de extra ondersteuning in de les plaatsvinden of daarbuiten, individueel of in groepjes.

Remedial teaching
Leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding met betrekking tot taal en rekenen worden op NXT goed begeleid via
remedial teaching (RT). Lisette de Kant (lkant@nxt.eu) is de remedial teacher op NXT.

Screening
Bij vermoedens van dyslexie wordt er eventueel nader screeningsonderzoek door de remedial teacher gedaan, in overleg
met ouders. Wanneer er sterke aanwijzingen zijn voor dyslexie, kan door de remedial teacher worden geadviseerd om nader
onderzoek te doen. De kosten van het dyslexieonderzoek zijn voor rekening van de ouders.

Begeleiding
Leerlingen met dyslexie worden in het eerste jaar uitgenodigd voor de opstapcursus. In kleine groepjes wordt besproken hoe
om te gaan met dyslexie op de middelbare school. Leerlingen met dyscalculie worden in de eerste periode ook uitgenodigd.
Mocht er extra hulp nodig zijn dan wordt dit ook aan hen geboden. Met de leerlingen worden afspraken gemaakt over het
gebruik van eventuele hulpmiddelen.
Zie voor verdere informatie het dyslexie- en dyscalculieprotocol op de website van NXT Doorn.

Faalangst- en examenvreestraining
Op NXT Doorn wordt jaarlijks een faalangst- en examenvreestraining aangeboden. Via de digitale nieuwsbrief worden
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ouders geïnformeerd over de training en wanneer deze start. Mentoren en coaches bespreken het aanbod met hun
leerlingen en zij geven aanmeldingen door aan de zorgcoördinator.

Orthopedagoog
De orthopedagoog 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 individuele begeleiding, gesprekken met
leerling en ouders, onderzoek, advisering en verwijzing. Amarins Fledderus is de orthopedagoog op NXT Doorn.

Samenwerking met externe partners
NXT Doorn werkt nauw samen met ketenpartners, zoals de GGD, leerplicht, hulpverleners en met de gemeentes van waaruit
hulpverlening voor leerlingen kan worden georganiseerd.

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 tweede als het vierde 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.
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Schoolarts Maatschappij & Gezondheid
Ronald Hofs
GGD regio Utrecht
rhofs@ggdru.nl
030-850 78 50

Jeugdverpleegkundige
Marloes Dijkstra
GGD regio Utrecht
mdijkstra@ggdru.nl
030-608 60 86

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
NXT baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze
door het Nederlands Jeugd Instituut is opgesteld. Meer informatie over de Meldcode staat op de website van NXT.
Zowel in het tweede als het vierde 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 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.
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Resultaten
• • • •

Ouders en leerlingen hebben recht op inzicht in de resultaten die NXT boekt. Bieden we voldoende kwaliteit? Maakt NXT waar
wat de school belooft? Hoe beoordelen externe toezichthouders de resultaten? NXT vindt het belangrijk en vanzelfsprekend
om aan ouders en leerlingen verantwoording af te leggen voor de bereikte resultaten.
Aan het begin van deze schoolgids omschrijven wij de visie van NXT. Wij geven aan dat het ons enerzijds gaat om het
schoolsucces en plezier van onze leerlingen. Anderzijds gaat het ons om de ontwikkeling van specifieke talenten, sociale
vaardigheden en burgerschapszin.
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Tevredenheid
• • • •

Een belangrijke vraag voor ons is in hoeverre NXT de verwachtingen bij leerlingen en ouders waarmaakt. Wij gaan dit
regelmatig na en vragen leerlingen en ouders deel te nemen aan een digitaal 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 site van
Scholen op de kaart.
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Sociale Veiligheid
• • • •

Ook het gevoel van veiligheid van onze leerlingen wordt jaarlijks onderzocht. Helaas heeft dat vanwege de corona-uitbraak
in schooljaar 2019-2020 niet kunnen plaats vinden. Het schooljaar daarvoor waardeerden onze leerlingen de ervaren
veiligheid op NXT met een 8.7.
NXT wil dat iedereen op school, leerlingen en medewerkers, zich prettig en veilig voelt. In de klassen besteedt de mentor
aandacht aan positieve groepsvorming. Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat het een positief effect heeft op sociale
veiligheid wanneer klassen ieder schooljaar opnieuw worden samengesteld en bestaande structuren regelmatig worden
doorbroken. Daniel Koelink (dkoelink@nxt.eu) is coördinator sociale veiligheid op NXT.
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Slagingspercentage
• • • •

De meetlat voor het schoolsucces wordt ons door de Inspectie van het onderwijs gegeven: Wat waren de gemiddelde
examencijfers? Hoe verhouden die zich tot andere scholen in Nederland? Uit de cijfers blijkt dat de leerlingen van NXT
bovengemiddeld goede examenresultaten halen en dat – vergeleken met andere scholen in Nederland – relatief veel
leerlingen voor hun eindexamen slagen.
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Slagingspercentages in de
periode 2019 – 2021
• • • •
2019

2020

2021

NXT

landelijk

NXT

landelijk

NXT

landelijk

94

93

100

*

94

**

* In 2020 werden vanwege Corona geen Centrale Examens afgenomen.
** Het landelijk slagingspercentage wordt in september 2021 gepubliceerd.
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Adresgegevens
• • • •

Bezoekadres
Frans van Dijklaan 2
3941 KD Doorn
Postadres
Postbus 143, 3940 AC Doorn
T 0343-412196
E info-doorn@nxt.eu
W www.nxt.eu
W www.nuovo.eu
Inspectie
Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
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Leerlingenstatuut
• • • •

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten jou als leerling vastgelegd. Eind vorig schooljaar hebben leerlingen van
zes NUOVO-scholen, waaronder NXT, in een werkgroep samengewerkt om een leerlingenstatuur voor alle NUOVO-leerlingen
vast te stellen.
Het leerlingenstatuut van NUOVO Scholengroep is een overzicht van de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut
verduidelijkt de rechtspositie van de leerlingen. Het stelt de kaders waarbinnen wij met elkaar om willen gaan en dient
daarbij als hulpmiddel bij het voorkomen en oplossen van conflicten binnen de school en bij het bevorderen van gelijke
rechten en plichten voor iedere leerling. Het werkt daarmee probleemvoorkomend, probleemoplossend en willekeur
uitsluitend. Het statuut draagt daarmee ook bij aan het verbeteren van het onderwijs en aan de sfeer op school.
Bijzonder aan dit leerlingenstatuut is dat het zowel een algemeen geldend deel voor alle scholen omvat, als een deel waar
scholen en hun leerlingen een eigen aanvulling kunnen geven op basis van het perspectief en de identiteit van de school. De
leerlingen van de scholen worden dan ook uitgenodigd om dit deel in te vullen in het nieuwe schooljaar en dit in
samenspraak te doen met de schoolleiding en de medezeggenschap van de scholen. Het leerlingenstatuur is te vinden op
de website. In deze schoolgids staan de belangrijkste afspraken.
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Lestijden
• • • •
Lesuur

Tijd

1e flexuur

08.30-09.10

2e lesuur

09.10-10.30

Pauze
3e lesuur

10.50-12.10

Pauze
4e lesuur

12.40-14.00

Pauze
5e flexuur

14.15-14.55

5e lesuur

14.15-15.35

Soms werken we met een zgn. sprintrooster met ingekorte lessen. Die dagen worden aangekondigd in de jaaragenda.
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Sprintrooster:
Lesuur

Tijd

1e flexuur

08.30-09.00

2e lesuur

09.00-09.50

pauze

pauze

3e lesuur

10.05-10.55

4e lesuur

10.55-11.45

Pauze

Pauze

5e flexuur

12.00-12.30

5e lesuur

12.00-12.50

VOLGENDE HOOFDSTUK

P.70

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Ziekmelden
• • • •

Wanneer een leerling ziek is, verzoeken we ouders om voor 8.30 uur van de eerste ziektedag te bellen naar Sylvia
Hoogendam, de verzuimcoördinator (0343-412196). Natuurlijk is het ook mogelijk dat je onder schooltijd niet lekker wordt. Je
gaat dan altijd eerst even naar Sylvia om met haar te overleggen. Je gaat nooit zo maar naar huis. Misschien moet er even
iemand mee! Bovendien willen we weten waar een leerling tijdens schooltijd is. We willen daarom ook graag een telefoontje
als je thuis bent aangekomen.
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Te laat
• • • •

Tijdens de lesuren worden in alle klassen de absenten opgenomen. Wanneer je absentie niet vooraf gemeld is, wordt er
contact met thuis opgenomen. Wanneer je te laat bent, wordt dat ook genoteerd in Magister. In het te-laat-reglement op de
site staat hoe daarmee wordt omgegaan.
De leerplichtambtenaar beschouwt te laat komen als een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij negen keer te laat
komen wordt daarom een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan.

P.72

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Lesuitval en stipuren
• • • •

NXT probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer door ziekte of afwezigheid van een docent een les komt te
vervallen, word je hier via Magister en/of Teams zo snel mogelijk over geïnformeerd. Lessen die gedurende de dag uitvallen
worden waar mogelijk ‘gestipt’. Dat wil zeggen dat je onder leiding van een andere docent werkt aan het vak en/of flexwerk.
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Verlof aanvragen
• • • •

We verzoeken u buitengewoon verlof voor bijvoorbeeld medische of familiaire aangelegenheden vooraf aan te vragen bij de
teamleider. Een formulier hiervoor is te vinden op de website.
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Vakantieregeling 2021-2022
• • • •
Vakantie

Datum

Herfstvakantie

za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za. 25 december 2021 t/m zo. 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za. 26 februari 2022 t/m zo. 6 maart 2022

2e paasdag

ma. 18 april 2022

Meivakantie

za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022

Hemelvaartsdag

do. 26 mei 2022 en vrij. 27 mei 2022

2e pinksterdag

ma. 6 juni 2022

Zomervakantie

za. 9 juli 2022 t/m zo. 21 augustus 2022
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Jaaragenda
• • • •

Vakantiedata en activiteiten staan in de jaaragenda die te vinden is op de site. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.
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Magister
• • • •

Via de website van de school kunnen leerlingen en ouders inloggen op ons intranet Magister. In Magister kunnen leerlingen
en ouders de cijfers inzien, NAW-gegevens controleren en de absentieregistratie raadplegen. Afspraken over toetsen en
flexwerk worden door de docent in Magister genoteerd.
Het wachtwoord en de inlogcode worden via de leerlingenadministratie verstrekt. Wij vragen ouders deze codes zorgvuldig
te bewaren om misbruik door derden te voorkomen. Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunnen leerlingen en
ouders dit doorgeven aan Tilly de Ligt (tligt@nxt.eu).
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Devices
• • • •

Op school kunnen leerlingen gebruik maken van een computerlokaal, laptops en Ipads. M.i.v. schooljaar 2020-2021 bieden
we ouders van eerste- en tweedeklassers de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een device voor de leerling huren of
te kopen bij de Rent Company. Leerlingen kunnen ook gebruik maken van een eigen laptop. Dat moet dan wel een
Windows-apparaat zijn, waar het MS Office pakket op is geïnstalleerd. Wanneer u twijfelt of het eigen device geschikt is, kunt
u even overleggen met Renaldo Lakerveld (rlakerveld@nxt.eu).
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Toegankelijkheid van het
gebouw voor mindervaliden
• • • •

Het gebouw van NXT is voorzien van een lift, is rolstoelvriendelijk en heeft een invalidentoilet.
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Veiligheid
• • • •

NXT geldt als een veilige school. Het op het terrein van de school in bezit hebben van alcohol, drugs, wapens of vuurwerk is
verboden en leidt bij constatering tot schorsing en kan uiteindelijk tot verwijdering leiden. In dat geval worden de ouders
uiteraard door de schoolleiding geïnformeerd. Bovendien wordt hierover contact opgenomen met de politie. NXT beschikt
over een ‘Genotmiddelenreglement’. Hierin is de handelwijze van de school bij overtreding van de regels aangaande het
gebruik van genotmiddelen (alcohol, tabak, drugs en gokken) vastgelegd. Het reglement staat op de website.
NXT heeft samen met de politie en alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug het
‘Convenant Veilige School’ afgesloten. Dat convenant beschrijft afspraken die we met elkaar hebben gemaakt en geeft de
school bijv. het recht lockers te openen, al of niet in het bijzijn van de leerling (en zonder toestemming van de leerling/
ouder). Het Convenant Veilige School is te vinden op de site.

P.81

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Sociale veiligheid
• • • •

NXT wil een veilige omgeving bieden waarin iedereen op een sociale en verdraagzame manier met elkaar omgaat. Gedrag
dat nadelig, kwetsend of bedreigend is voor anderen is niet acceptabel. Er worden in dat geval, ook wanneer dit gedrag zich
buiten het terrein van de school voordoet, passende maatregelen genomen.
NXT heeft een beleid Sociale Veiligheid, inclusief pestprotocol, dat is te vinden op de site. Daniel Koelink is coördinator
Sociale Veiligheid. In het geval van pesten hanteert NXT een pestprotocol. Het pestprotocol draagt bij aan een sociaal veilig
schoolklimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Het beleid Sociale Veiligheid (incl. pestprotocol) is te vinden op de site
van de school.
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Binnen de schoolgebouwen en op en rond het schoolplein is roken wettelijk niet toegestaan.
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Telefoons en digitale
informatiedragers
• • • •

Het mee naar school nemen van deze apparaten is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Binnen het
schoolgebouw gelden de volgende regels:
tijdens lesuren uitzetten (tenzij de lesgevende docent gebruik tijdens de les uitdrukkelijk toestaat);
niet zichtbaar tijdens de lessen;
bellen uitsluitend tijdens pauzes en tussenuren;
het is verboden om tijdens de schooluren foto- en/of filmopnames te maken van medeleerlingen en medewerkers (tenzij
op uitdrukkelijk gezag van de lesgevende docent). Het publiceren van dergelijk beeldmateriaal van medeleerlingen en
medewerkers, zonder toestemming van de afgebeelde personen is verboden;
het misbruiken van schoolcomputers voor cyberpesten en andere discriminerende uitingen is verboden.
Als je je niet aan deze regels houdt, wordt het apparaat gedurende de lesdag in bewaring genomen. Op het overtreden van
het maken en publiceren van opnames en het misbruiken van schoolcomputers volgen sancties.
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Eten en drinken
• • • •

Eten en drinken mag in de kantine en op het schoolplein. Het is niet toegestaan in de lokalen, gangen en andere ruimtes te
eten. In de lokalen, behalve in het computerlokaal, is een flesje water wel toegestaan.
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Schoon en netjes
• • • •

Overal in het gebouw en op het terrein hangen (of staan) prullenbakken. Laten we samen de omgeving schoon houden.
Rommel voor een ander laten liggen, dat kan gewoon niet.
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Lockers
• • • •

Wij stellen lockers ter beschikking. Wanneer je het pasje van je locker kwijt raakt of vergeten bent, meld je dit even bij de
conciërge.
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(Brom) fietsen en scooters
• • • •

Zet ze op slot en in het daarvoor aangewezen gedeelte van de stalling. Het rijden op het schoolplein is niet toegestaan.
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Maatregelen
• • • •

In het leerlingenstatuut zijn de voorwaarden voor het opleggen van maatregelen opgenomen. De maatregelen die
opgelegd kunnen worden wanneer een leerling regels overtreedt of zich niet conform de afgesproken regels gedraagt zijn
onder meer:
een gele of rode kaart in combinatie met één van onderstaande maatregelen
extra flexuren
vierkant rooster
corveewerkzaamheden
schorsing
overplaatsing naar één van de andere scholen van de scholengroep
verwijdering
Bij schorsing en verwijdering geldt het schorsings- en verwijderingsbeleid van NUOVO Scholengroep. Dat is te vinden op de
website.
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Schoolleiding
en medewerkers
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Schoolbestuur
• • • •

College van Bestuur
Leon de Wit
Muriëlle van der Voort

Contactgegevens:
Orteliuslaan 871
Postbus 1415, 3500 BK Utrecht
T 030-2969040
E nuovo@nuovo.eu
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Schoolleiding
• • • •
Directeur

Jenny Oldenhuis
0630012162
joldenhuis@nxt.eu

Teamleider
Geert de Keulenaar
gkeulenaar@nxt.eu
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Coördinatoren
• • • •

Zorgcoördinator en orthopedagoog
Amarins Fledderus
afledderus@nxt.eu

Examensecretaris
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Topsportcoördinator
Marjolein Houtsma
mhoutsma@nxt.eu

Coördinator Sociale Veiligheid
Daniel Koelink
dkoelink@nxt.eu

Coördinator aanmeldingen
Daniel Koelink
dkoelink@nxt.eu
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Docenten
• • • •
ARKW

Wouter van Ark

LO

wark@nxt.eu

BEEE

Edwin van de Beek

Wiskunde

ebeek@nxt.eu

DALS

Sanne Dalhoeven

Duits

sdalhoeven@nxt.eu

GRAY

Yvonne de Graaff

Engels

ygraaff@nxt.eu

GRUM

Mark Gruitroij

Nederlands

mgruitroij@nxt.eu

HAKJ

Job Haaksma

Biologie

jhaaksma@nxt.eu

HEKT

Tonko van ’t Hek

geschiedenis, maatschappijleer

thek@nxt.eu

HENF

Francine Hendriks

Frans

fhendriks@nxt.eu

HOUM

Marjolein Houtsma

Frans

mhoutsma@nxt.eu

KEIS

Saskia Keizer

Engels

skeizer@nxt.eu

KOED

Daniel Koelink

Nederlands

dkoelink@nxt.eul

KOUM

Melvin Kouwenhoven

lichamelijke opvoeding

mkouwenhoven@nxt.eu

KROM

Marina Kroeze

wiskunde

mkroeze@nxt.eu
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LAKR

Renaldo Lakerveld

aardrijkskunde

rlakerveld@nxt.eu

LINW

Wiebe Lindijer

wiskunde

wlindijer@nxt.eu

MEJM

Marielle Meijer

geschiedenis

mmeijer@nxt.eu

POSM

Marrit Posthuma

Nederlands

mposthuma@nxt.eu

SACH

Luuk Achterberg

NASK

lachterberg@nxt.eu

SAMA

Maha El Salih

biologie

msalih@nxt.eu

SFEN

Fen de Groot

BV/CKV

fgroot@nxt.eu

SLUR

Robbert van Sluijters

aardrijkskunde

rsluijters@nxt.eu

TASM

Munise Taskan

Engels

mtaskan@nxt.eu

VEER

Remco van Veen

lichamelijke opvoeding

rveen@nxt.eu

WSTC

Charles Westerhout

economie

cwesterhout@nxt.eu
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Medewerkers
leerlingbegeleiding
• • • •
Decaan

Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.nl

Voorzitter ZAT
Kornelia Azizi
kazizi@nxt.nl

Orthopedagoog
Amarins Fledderus
afledderus@nxt.eu

Remedial teacher
Lisette de Kant
lkant@nxt.eu
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Onderwijs ondersteunende
medewerkers
• • • •

Verzuimcoördinator en receptioniste
Sylvia Hoogendam
shoogendam@nxt.eu

Conciërge
Wilma de Rooij
wrooij1@nxt.eu

Onderwijsassistenten
Bryan van der Linden
blinden@nxt.eu

Nadia Mhamdi
nmhamdi@nxt.eu
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Technisch Onderwijs Assistant
Geert Kuitenbrouwer
gkuitenbrouwer@nxt.eu
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Administratie en ICT
• • • •

Leerlingenadministratie
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Financiële administratie
Jamila Belkadi
jbelkadi@nxt.eu

Systeembeheer/ICT
Eric Vos
ICT@nxt.eu
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Procedures en
financiën
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Reglementen
• • • •

NUOVO Scholengroep kent onderstaande reglementen en protocollen, die voor alle NUOVO-scholen gelden. De
reglementen/protocollen staan op de site.
Externe vertrouwenspersoon NUOVO Scholengroep klachtenregeling
Fraudeprotocol NUOVO
Klachtenregeling NUOVO Scholengroep
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld NUOVO
Meldingsregeling vermoeden van misstand NUOVO
Omgangs- en integriteitscode NUOVO
Privacyreglement leerlinggegevens NUOVO
Privacyreglement personeel NUOVO
Daarnaast gelden onderstaande reglementen voor NXT:
Beleid Sociale Veiligheid (o.a. pestprotocol)
Bevorderingsnormen klas 1 Havo
Bevorderingsnormen klas 2 Havo
Bevorderingsreglement Mavo
Convenant Veilige School
Dyslexieprotocol
Examenreglement

P.101

VORIGE HOOFDSTUK

VOLGENDE HOOFDSTUK

Leerlingenstatuut 2019-2021
Protocol cameratoezicht
Toetsbeleid NXT

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Het PTA wordt jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld, op de website gepubliceerd en door de coach met ouders en leerlingen
besproken.
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Privacy
• • • •
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.Dimmen Smolders (d.smolders@ictrecht.nl) is de FG voor
NUOVO Scholengroep.
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Tegemoetkoming studiekosten
• • • •

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten (t/m het kwartaal waarin een leerling
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. NOUVO Scholengroep 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.
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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.
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Vrijwillige ouderbijdrage
• • • •

Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouder(s)/verzorger(s) vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De
ouderbijdrage bedraagt 107 euro per schooljaar en 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 Doorn 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.

Vrijwillige
Ouderbijdrage
NXT Doorn

Wat:

Leerjaar
1

Leerjaar
2

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Pilot
havo
4

-

Sport en spel activiteiten die bijdragen aan het
onderwijsprogramma (Sportdagen +
activiteitenweek)

€15,-

€15,-

€15,-

€15,-

€15,-

-

Kopiëren en printen

€5,-

€5,-

€5,-

€5,-

€5,-
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Vrijwillige
Ouderbijdrage
NXT Doorn
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Wat:

Leerjaar
1

Leerjaar
2

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Pilot
havo
4

-

Cultuurprogramma

€20,-

€20,-

€20,-

€20,-

€20,-

-

Talentklas of beroepsvak

€40,-

€40,-

€40,-

€40,-

x

-

Collectieve ongevallenverzekering

€5,-

€5,-

€5,-

€5,-

€5,-

-

Solidariteitsfonds

€7,-

€7,-

€7,-

€7,-

€7,-

-

Kluishuur

€15,-

€15,-

€15,-

€15,-

€15,-

Totaal
algemeen:

-

€107,-

€107,-

€107,-

€107,-

€107,-

Excursies:

Brugklaskamp

€100,-

x

x

x

x

-

Ardennen/Nederland

x

€200

x

x

x

-

Londen

x

x

€360

x

x

-

Winterweek *facultatief

x

x

x

€425

€425

-

Sportplusprogramma *facultatief

x

x

€125,-

€125,-

€125,-

* Facultatief: voor deze activiteiten geldt, dat leerlingen zich hiervoor dienen aan te melden.
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Toelichting:
Sport en spel activiteiten
Gedurende het schooljaar zullen er verscheidene sport en spel activiteiten worden georganiseerd. NXT Doorn is een 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, worden er clinics georganiseerd en workshops.

Cultuurprogramma
NXT Doorn biedt in iedere leerjaar een cultuurprogramma aan. Dit cultuurprogramma bevat onder andere workshops,
excursies en andere culturele activiteiten. Alle genoemde activiteiten dragen bij aan het cultuuronderwijs binnen NXT Doorn.

Praktijkvakken: Talentklas (Leerjaar 1 en 2) & beroepsvak (leerjaar 3 en 4)
NXT Doorn vindt de ontwikkeling van talenten heel erg belangrijk. Bij ons op school dagen we onze leerlingen daarom ook uit
om deze te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden hiervoor verschillende modules en thema’s binnen de talentklassen in
de onderbouw aan. Bij deze lessen wordt projectmatig gewerkt aan een leerdoel. Tijdens de lessen worden materialen
gebruikt en ook staan er excursies en uitjes gepland. Hier zitten kosten aan verbonden.
In de bovenbouw willen wij onze leerlingen voorbereiden op de beroepspraktijk. In het kader daarvan hebben wij op NXT
Doorn een praktijkgerichte leerweg ontwikkeld. Concreet betekent dit dat de leerlingen in de bovenbouw het beroepsvak ITTL
(Informatie Technologie) volgen. Bij dit vak komen verschillende onderwerpen en vaardigheden naar voren. Middels
meesterproeven vanuit verschillende opdrachtgevers (lokale ondernemers, collega-scholen en regionale bedrijven).
Het grootste gedeelte van deze kosten neemt NXT Doorn voor zijn rekening. Deze bijdrage wordt hierbij ingezet.

Excursies
Gedurende het schooljaar worden in verschillende leerjaren excursies aangeboden. Deze excursies zijn voor iedere leerling
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toegankelijk. In de bovenstaande tabel wordt per leerjaar genoemd om welke excursie het gaat en wat daarvan de kosten
zijn. Voor de facultatieve onderdelen geldt, dat leerlingen zich hier apart voor in moeten schrijven.

In verband met de onzekere ontwikkeling rond het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen van de overheid
houden we een slag om de arm bij het definitief doorgaan van alle bovenstaande activiteiten. Mochten deze activiteiten
door maatregelen omtrent het corona-virus geen doorgang vinden, wordt het geïncasseerde bedrag gerestitueerd.
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Leermiddelen
• • • •

De schoolboeken zijn gratis. De school betaalt de boeken aan de leverancier uit een vergoeding die hiervoor van de
overheid wordt ontvangen. Aanvullend en/of ondersteunend materiaal moet wel door u zelf betaald worden. NUOVO
scholengroep heeft over de levering van boeken een afspraak met Van Dijk. Alle leerlingen moeten zelf hun boeken bestellen
bij Iddink. Dit kan eenvoudig via de site www.vandijk.nl. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken weer op school
ingeleverd.
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Aansprakelijkheid
• • • •

Het is natuurlijk super vervelend wanneer er iets kapot gaat of kwijt raakt. Noch school, noch de medewerkers van de school,
aanvaarden, onder welke omstandigheden dan ook, enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de
eigendommen van leerlingen, medewerkers en/of bezoekers van de school. Vanzelfsprekend dienen scooters en fietsen op
slot gezet en lockers afgesloten te worden.
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Klachten
• • • •
Contact

Wij willen voorkomen dat onze leerlingen en ouders met problemen blijven rondlopen. Daarom wil NXT er graag alles aan
doen om problemen vroegtijdig te signaleren en er samen met leerling en ouders mee aan de slag gaan. De eerste persoon
om in dat geval bij aan de bel te trekken is de mentor/coach. Wanneer die het probleem niet kan verhelpen, is de teamleider
het volgende aanspreekpunt.
Is (iemand van) de school zelf onderdeel van het probleem dan kan zonder tussenkomst van docent, mentor/coach of
schoolleiding contact opgenomen worden met een interne contactpersoon.

Interne contactpersonen
Interne contactpersonen (ICP-er) zijn docenten die voor het uitoefenen van hun vertrouwensfunctie een speciale training
gevolgd hebben. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen en/of ouders terecht met klachten over seksuele
intimidatie en andere klachten. Eventueel overlegt de contactpersoon met de externe vertrouwenspersoon of met de
vertrouwensinspecteur van het onderwijs. De interne contactpersoon heeft een ‘doorgeeffunctie’ en ondersteunt de
betrokkene bij het aanhoren en ‘vastleggen’ van de klacht. De externe vertrouwenspersoon bespreekt de klacht inhoudelijk
met betrokkene.
De interne contactpersoon is: Sanne Dalhoeven, sdalhoeven@nxt.eu
De externe contactpersoon is Jaqueline Pulles Zie voor meer informatie het document “Externe vertrouwenspersoon” op de
site. Zij is ook via de interne contactpersonen te bereiken.
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Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen 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).

Externe klachtencommissie
NUOVO Scholengroep is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (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 de volgende site.

Procedure
NUOVO Scholengroep heeft de klachten onderverdeeld in drie categorieën. Afhankelijk van het soort klacht wordt de daarbij
behorende klachtenprocedure gehanteerd.

Klachten voortkomend 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.

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.
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Overige klachten
Klachten die niet vallen onder de bij A en B genoemde procedures kunnen vallen binnen de Algemene Klachtenregeling
NUOVO Scholengroep. Hiervoor is het volgende stappenplan opgesteld:
Ouder en/of leerling heeft een klacht.
Klacht wordt besproken met medewerker om wie het gaat (docent, mentor/coach).
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.
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.

Klachten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten
Voor klachten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten heeft NUOVO Scholengroep een protocol
vastgesteld (Protocol C2) waarbij een specifieke routing wordt gehanteerd. Het Protocol C2 is te vinden op de website.
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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
gemeenschap van bewoners, organisaties en bedrijven. Elke dag opnieuw spannen alle medewerkers zich in om in
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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/

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.
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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, NXT Doorn, NXT 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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