
  Nieuwsbrief 
Axia College  

	  
 
Nr.2 – november 2018   

 
Axia College   |   voortgezet speciaal onderwijs   |  bovenbouw mavo, havo, vwo 

Deze	  keer	  een	  goed	  gevulde	  nieuwsbrief	  met	  uiteenlopende	  
onderwerpen.	  
	  
 
Van de directie      
In	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  hebben	  wij	  bericht	  over	  de	  start	  
van	  het	  jaar.	  Nu	  een	  aantal	  maanden	  verder	  is	  de	  
stormingsfase	  voorbij	  en	  hebben	  de	  klassen	  zich	  min	  of	  
meer	  gevormd.	  In	  de	  vrije	  momenten,	  zoals	  tussenuren	  en	  
pauzes	  is	  dat	  ook	  merkbaar	  in	  de	  school.	  Helaas	  zijn	  er	  op	  
dit	  moment	  te	  veel	  vrije	  momenten	  in	  het	  rooster.	  Die	  zorg	  
delen	  wij	  met	  u	  en	  de	  leerlingen.	  Wij	  doen	  er	  op	  dit	  
moment	  ons	  uiterste	  best	  voor	  om	  de	  vacatures	  in	  te	  
vullen,	  het	  rooster	  te	  optimaliseren,	  de	  leerlingen	  op	  te	  
vangen	  en	  elkaar	  te	  ondersteunen	  met	  de	  mooie	  en	  
veeleisende	  taak	  die	  onze	  docenten	  hebben.	  De	  sollidariteit	  
die	  ik	  benoemde	  in	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  tussen	  leerlingen	  
is	  ook	  zichtbaar	  in	  de	  docentenkamer.	  Zo	  zijn	  wij	  blij	  als	  
Loes	  vertelt	  over	  haar	  adoptiekind	  of	  als	  iemand	  jarig	  is.	  Als	  
de	  trein	  vertraagd	  is	  dan	  vangt	  de	  collega	  de	  klas	  alvast	  op	  
of	  neemt	  het	  proefwerk	  af.	  Een	  sfeer	  die	  heel	  belangrijk	  is,	  
omdat	  wij	  samen	  de	  school	  zijn	  en	  het	  voor	  uw	  kind	  tot	  een	  
fijne	  plek	  willen	  maken	  om	  te	  zijn	  en	  te	  leren.	  Wij	  zijn	  ons	  
ook	  heel	  bewust	  van	  onze	  voorbeeldfunctie.	  In	  dit	  licht	  zal	  
ook	  de	  PBS	  scholing	  staan	  op	  de	  studiemiddag	  van	  a.s.	  
donderdag.	  Op	  de	  PBS	  ouderavond	  zullen	  wij	  u	  hier	  meer	  
over	  vertellen.	  

	  
Personeelszaken  
Via	  Som	  bent	  u	  geïnformeerd	  over	  wisselingen	  in	  ons	  
docententeam.	  Hieronder	  leest	  u	  hier	  meer	  hierover:	  

• Vervanging	  van	  de	  biologielessen	  en	  het	  
mentoraat	  van	  Kees	  Breek	  wordt	  verzorgd	  
door	  Marielle	  Westerhof.	  Zij	  heeft	  ruime	  
ervaring	  met	  de	  doelgroep	  op	  onze	  school.	  	  

• Patricia	  de	  Kleijn	  neemt	  de	  lessen	  
studievaardigheden	  en	  het	  mentoraat	  over	  
van	  Maartje.	  Ook	  zij	  heeft	  ervaring	  in	  het	  
speciaal	  onderwijs	  en	  is	  al	  begonnen	  op	  zich	  
in	  te	  werken.	  

• Jan	  van	  Gellecum	  heeft	  al	  even	  geleden	  de	  
vervanging	  van	  Wesley	  op	  zich	  genomen.	  
Daarnaast	  is	  Wesley	  gestart	  met	  een	  aantal	  
klassen	  weer	  gymlessen	  te	  geven.	  

• Voor	  de	  vervanging	  van	  Elles	  en	  per	  1	  dec.	  Menthe	  
en	  Marcella	  zijn	  vacatures	  uitgezet.	  Er	  worden	  
sollicitatiegesprekken	  gevoerd.	  Helaas	  heeft	  dit	  nog	  
niet	  tot	  een	  gewenste	  invulling	  van	  de	  vacature	  
geleid.	  Wij	  doen	  ons	  uiterste	  best	  om	  hier	  een	  
geschikte	  kanddaat	  voor	  te	  vinden.	  Mocht	  u	  iemand	  

kennen	  die	  hier	  interesse	  voor	  heeft,	  stellen	  wij	  het	  
zeer	  op	  prijs	  als	  u	  diege	  op	  onze	  vacatures	  
attendeert.	  
Wij	  heten	  onze	  nieuwe	  collega’s	  van	  harte	  welkom	  en	  zijn	  
blij	  dat	  zij	  zich	  voor	  onze	  leerlingen	  willen	  inzetten.	  

	   	  
Decanaat  
De	  Studiekeuzebeurs	  	  
Op	  23	  en	  24	  november	  is	  de	  grote	  Studiekeuzebeurs	  
in	  de	  Jaarbeurs	  in	  Utrecht.	  Gratis	  toegang,	  wel	  even	  
van	  te	  voren	  online	  aanmelden,	  voor	  leerlingen	  uit	  
3tl	  en	  4	  tl,	  4-‐	  en	  5-‐jaars	  havo	  en	  4-‐vwo-‐leerlingen	  en	  
hun	  ouders.	  Voorlichters	  van	  MBO-‐,	  HBO-‐opleidingen	  
en	  universiteiten	  en	  studenten	  staan	  klaar	  om	  je	  
vragen	  te	  beantwoorden.	  Wil	  je	  het	  wat	  rustiger	  
hebben?	  Ga	  dan	  echt	  vroeg	  erheen,	  want	  het	  is	  erg	  
druk!	  	  Kijk	  alvast	  online	  op:	  
https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl	  
	  
www.studiekeuze123.nl	  	  vermeldt	  alle	  studies	  en	  
open	  dagen	  (hbo	  en	  universiteiten).	  	  
Voor	  het	  mbo-‐onderwijs	  is	  www.mbostart.nl	  	  een	  
handige	  site.	  	  
In	  november	  en	  daarna	  zijn	  regelmatig	  Open	  dagen	  
en	  meeloopdagen	  (of	  dagje	  Proefstuderen).	  Kijk	  zelf	  
wanneer	  de	  voorlichtingsdagen	  zijn.	  	  
	  
Afspraak	  maken	  met	  de	  decaan	  	  
Leerlingen	  uit	  4	  en	  5	  havo/vwo:	  	  
Zit	  je	  in	  4	  h,	  4v	  of	  5h	  en	  heb	  je	  een	  vraag	  over	  het	  
kiezen	  van	  een	  vervolgstudie	  of	  één	  specifieke	  
opleiding?	  Of	  doorstroom	  naar	  vwo?	  Dan	  kun	  je	  een	  
individuele	  afspraak	  maken	  met	  de	  decaan,	  Charlotte	  
Wurfbain.	  Dat	  kan	  het	  beste	  op	  maandagmiddag	  of	  
donderdagmiddag.	  
	  
Leerlingen	  uit	  3	  en	  4	  TL:	  
Jullie	  kunnen	  met	  vragen	  over	  doorstromen	  naar	  
Havo	  of	  het	  MBO	  terecht	  bij	  jullie	  decaan,	  
Annemieke	  Nauta.	  	  
	  
Ga	  even	  bij	  hen	  langs,	  of	  stuur	  een	  e-‐mail	  om	  een	  
afspraak	  te	  plannen.	  Het	  kan	  natuurlijk	  ook	  met	  een	  
van	  je	  ouders	  of	  verzorgers	  erbij.	  	  
	  
Zit	  je	  in	  3	  havo	  of	  3	  vwo	  dan	  krijg	  je	  in	  het	  nieuwe	  
(kalender)jaar	  begeleiding	  bij	  het	  kiezen	  van	  je	  
vakkenpakket.	  
	  
Inschrijven	  vervolgstudie:	  	  
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Uiterlijke	  inschrijfdata	  zijn	  als	  volgt:	  
•	   selectiestudies	  HBO:	  15	  januari	  2019	  (zie	  

Studiekeuze123)	  
•	   MBO-‐opleidingen:	  1	  april	  2019	  
•	   HBO-‐opleidingen	  1	  mei	  2019	  	  
•	   particuliere	  MBO-‐	  en	  HBO-‐opleidingen:	  

wisselt	  per	  instelling	  maar	  doorgaans	  later	  
dan	  overheids-‐instellingen.	  	  

	  
Beroepenmarkt	  	  
Op	  dinsdag	  29	  januari	  2019	  is	  weer	  de	  jaarlijkse	  
Beroepenmarkt	  in	  het	  Corderius	  College,	  aan	  de	  
Lambert	  Heijnricsstraat	  23,	  Amersfoort.	  We	  nodigen	  
alle	  leerlingen	  uit	  3	  en	  4	  tl,	  4	  en	  5	  havo/vwo	  hiervoor	  
uit.	  Er	  komen	  die	  avond	  tussen	  de	  60	  en	  70	  personen	  
over	  hun	  beroep	  vertellen	  (wat	  doen	  ze	  de	  hele	  dag,	  
waar	  lopen	  ze	  tegen	  aan,	  wat	  is	  leuk	  aan	  het	  vak,	  
met	  wie	  werk	  je	  samen	  etc.)	  
	  
De	  avond	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  
18.45-‐19.15	  inloop	  
19.30-‐20.00	  eerste	  ronde	  
20.15-‐20.45	  tweede	  ronde	  	  
21.00-‐21.30	  derde	  ronde	  
	  	  
Er	  zijn	  3	  rondes	  van	  een	  half	  uur	  ingepland;	  na	  elk	  
half	  uur	  is	  er	  15	  minuten	  tijd	  voor	  de	  leerlingen	  om	  
van	  lokaal	  en	  voorlichter	  te	  wisselen.	  Kom	  op	  tijd	  en	  
bij	  voorkeur	  op	  de	  fiets.	  Deze	  avond	  helpt	  je	  bij	  het	  
kiezen	  van	  een	  vervolgstudie!	  	  
	  

	  
Excursie Geofort   
Op	  dinsdag	  20	  november	  gaan	  de	  leerlingen	  van	  T3	  
die	  het	  vak	  aardrijkskunde	  volgen	  en	  de	  leerlingen	  
van	  havo	  en	  vwo	  3	  naar	  het	  Geofort.	  
De	  leerlingen	  gaan	  hier	  aan	  de	  slag	  met	  een	  vijftal	  
workshops	  rondom	  aardrijkskundige	  thema’s	  zoals	  
Continental	  Drift	  en	  GeoBuiten.	  
De	  leerlingen	  worden	  om	  8:15	  op	  school	  verwacht	  en	  
om	  15:30	  zullen	  we	  weer	  terug	  op	  school	  zijn.	  
Op	  het	  Geofort	  is	  geen	  restaurant/kantine	  open	  dus	  
leerlingen	  moeten	  zelf	  voor	  lunch	  zorgen.	  
Nieuwsgierig?	  Kijk	  op	  www.geofort.nl 

	  
Te laat komen 
Wij	  merken	  dat	  veel	  leerlingen	  (met	  name	  de	  eerste	  
3	  lesuren)	  te	  laat	  komen.	  Te	  laat	  komen	  is	  niet	  alleen	  
heel	  erg	  storend,	  maar	  valt	  voor	  de	  leerplicht	  onder	  
verzuim.	  Het	  leerrendement	  bij	  extreem	  te	  laat	  
komen	  is	  nihil,	  vandaar	  dat	  wij	  hebben	  besloten	  dat	  
leerlingen	  na	  20	  minuten	  na	  aanvang	  van	  de	  les	  deze	  
les	  niet	  meer	  in	  mogen	  .	  De	  leerling	  wordt	  dan	  als	  
ongeoorloofd	  absent	  genoteerd	  en	  kan	  in	  het	  
studielokaal	  of	  in	  de	  aula	  gaan	  zitten	  werken.	  Aan	  
het	  einde	  van	  de	  dag	  blijft	  de	  leerling	  na	  om	  de	  
gemiste	  tijd	  te	  compenseren.	  Als	  een	  leerling	  een	  
geldige	  reden	  heeft	  voor	  het	  laat	  komen,	  mag	  de	  

leerling	  ook	  na	  20	  minuten	  de	  les	  niet	  meer	  in,	  maar	  
dit	  wordt	  niet	  geregistreerd	  als	  ongeoorloofd	  
afwezig.	  Deze	  regel	  gaat	  in	  per	  19	  november	  2018. 

	  
Reisweek 
Zoals	  u	  wellicht	  al	  gehoord	  heeft	  hebben	  wij	  besloten	  
om	  dit	  jaar	  geen	  reisweek	  in	  te	  plannen.	  Wij	  hebben	  
hier	  als	  team	  uitgebreid	  over	  gesproken,	  omdat	  wij	  
zien	  dat	  buitenschoolse	  activiteiten	  een	  meerwaarde	  
hebben	  voor	  onze	  leerlingen.	  De	  redenen	  om	  af	  te	  
zien	  van	  een	  reis	  zijn	  o.a.	  de	  hoge	  kosten	  voor	  de	  
ouders,	  moeite	  om	  de	  begeleiding	  rond	  te	  krijgen	  
i.v.m.	  langdurige	  zieken	  en	  de	  uitval	  van	  lessen.	  
Wij	  streven	  ernaar	  om	  in	  het	  najaar	  één	  reis	  aan	  te	  
bieden	  waarin	  sterk	  wordt	  ingezet	  op	  
groepsvormende	  activiteiten.	  Voor	  de	  leerlingen	  
voor	  wie	  dit	  een	  te	  grote	  uitdaging	  is,	  zal	  er	  een	  
programma	  worden	  aangeboden	  in	  en	  om	  de	  school. 

	  
Ouderavond PBS 
Op	  20	  november	  zal	  er	  een	  ouderavond	  zijn	  rondom	  
het	  thema	  Positive	  Behavior	  Support	  (PBS).	  Emilie	  
van	  Leeuwen	  begeleidt	  ons	  in	  het	  implementeren	  van	  
PBS	  op	  school.	  Wij	  willen	  u	  graag	  kennis	  laten	  maken	  
met	  PBS	  en	  hoe	  wij	  hier	  op	  school	  mee	  bezig	  zijn.	  U	  
bent	  van	  harte	  uitgenodigd.	  Om	  18.20	  staat	  de	  koffie	  
klaar.	  Wij	  starten	  om	  18.30.       

	  
Toetsweek 
Dit	  schooljaar	  hebben	  wij	  twee	  toetsweken,	  in	  
december	  en	  in	  april.	  De	  eerste	  toetsweek	  komt	  er	  
dus	  al	  aan.	  De	  toetsweek	  duurt	  vijf	  dagen	  en	  begint	  
op	  donderdag	  13	  december.	  Er	  zit	  een	  weekend	  
tussen	  voor	  de	  nodige	  adem-‐	  en	  leerpauze.	  Tijdens	  
de	  toetsweek	  zijn	  er	  geen	  gewone	  lessen	  en	  is	  er	  een	  
apart	  rooster.	  Op	  donderdag	  20	  en	  vrijdag	  21	  
december	  zal	  er	  een	  inhaalmoment	  zijn	  voor	  
leerlingen	  die	  door	  ziekte	  een	  toets	  hebben	  gemist.	  
Ook	  is	  het	  mogelijk	  om	  één	  toets	  te	  herkansen,	  de	  
herkansing	  vindt	  plaats	  op	  14	  januari.	  Meer	  
uitgebreide	  informatie	  over	  de	  toetsweek	  volgt. 

	  
Gay Straight Alliance 
Vanuit	  de	  leerlingen	  is	  het	  idee	  ontstaan	  om	  een	  Gay	  
Straight	  Alliance	  (GSA)	  op	  te	  richten.	  Deze	  groep	  
leerlingen	  wil	  de	  LHBT+	  community	  op	  school	  wat	  
zichtbaarder	  maken	  en	  een	  stem	  geven.	  De	  GSA	  
bestaat	  op	  het	  moment	  vooral	  uit	  leerlingen	  uit	  de	  
LHBT+	  community,	  maar	  natuurlijk	  zijn	  ook	  
heteroseksuele	  leerlingen	  meer	  dan	  welkom!	  Het	  
gaat	  om	  wederzijds	  respect	  en	  begrip,	  maar	  de	  GSA	  
is	  er	  ook	  om	  elkaar	  te	  helpen	  en	  te	  ondersteunen	  
wanneer	  er	  leerlingen	  zijn	  die	  zich	  gepest	  of	  
buitengesloten	  voelen	  vanwege	  hun	  seksuele	  
geaardheid.	  Het	  idee	  is	  dat	  dit	  een	  veilige	  groep	  is	  
waarbij	  je	  jezelf	  kunt	  zijn.	  
Iedere	  dinsdag	  tijdens	  de	  tweede	  pauze	  is	  er	  een	  
meeting	  van	  de	  GSA.	  Ben	  je	  een	  leerling,	  ouder,	  



	  

 
Axia College   |   voortgezet speciaal onderwijs   |    

bovenbouw mavo, havo, vwo   

verzorger	  of	  docent	  en	  geïnteresseerd	  of	  wil	  je	  meer	  
weten	  over	  deze	  groep	  of	  meetings?	  Mail	  dan	  naar	  
Elli:	  e.damen@axiacollege.nl

	  
Wijziging jaarrooster 
In	  het	  jaarrooster	  dat	  enige	  tijd	  geleden	  is	  verstuurd	  
is	  een	  wijziging	  opgetreden.	  In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  de	  
meest	  recente	  versie.	  Het	  gaat	  om	  het	  wegvallen	  van	  
de	  reisweek	  (zie	  eerder	  deze	  nieuwsbrief)	  en	  de	  
studiedag	  van	  donderdag	  31	  januari.	  De	  laatste	  duurt	  
namelijk	  de	  hele	  dag,	  en	  niet	  een	  halve	  dag;	  de	  
leerlingen	  zijn	  dus	  vrij.	  Wat	  wel	  klopt	  is	  dat	  er	  
donderdag	  15	  november	  een	  studiemiddag	  is,	  alle	  
leerlingen	  hebben	  dus	  les	  volgens	  rooster	  tot	  12.10u.

 
Agenda  

   
De	  volgende	  nieuwsbief	  voor	  de	  bovenbouw	  mavo,	  
havo,	  vwo	  verschijnt	  in	  december.	  	   
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Datum	   Activiteit	  
Do	  15	  	  
november	  

Studiemiddag	  –	  leerlingen	  na	  
12.10u	  vrij	  

Di	  20	  nov	  
Excursie	  Geofort	  3e	  klassen	  
Ouderavond	  PBS	  18:30	  

Do	  13	  dec	  t/m	  
woe	  19	  dec	  

Toetsweek	  1	  

Do	  20	  dec	   Inhaalmoment	  toetsweek	  1	  

Vrij	  21	  dec	  
Inhaalmoment	  toetsweek	  1	  
Kerstactiviteit	  

Ma	  24	  dec	  t/m	  
vrij	  4	  jan	  

Kerstvakantie	  


