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Nieuwsbrief van het Axia College locatie Vondellaan 

 

Boeken 

 

Met betrekking tot de boeken geldt dat alle boeken 

door ons ter beschikking worden gesteld aan de 

leerlingen. Leerlingen krijgen eenmalig de boeken 

uitgereikt. Indien kwijt raken of dermate beschadigd 

zijn dat er niet meer uit gewerkt kan worden, dan 

dient er op eigen kosten een nieuw exemplaar te 

worden aangeschaft. 

 
Telefonische bereikbaarheid van 

school  

     

Doordat er op de vrijdag minder ondersteunend 

personeel aanwezig is, zijn wij helaas niet in de 

gelegenheid om U middels het reguliere 

telefoonnummer te woord te staan.  Om dit 

probleem op te lossen is er een mobiel nummer 

beschikbaar voor de vrijdagen. Let wel, deze dient 

alleen gebruikt te worden in geval van nood. Voor 

alle andere zaken kunt communiceren middels mail. 

Het nummer is 06-47651939 en zal tevens op het 

antwoordapparaat te horen zijn indien u dat in zijn 

geheel afluistert. Verzuim en ziekte kunt u 

doorgeven op het mobiele nummer van Dhr. Post ( 

06-52652991) 

 
Opstartavond 

 

Maandag 27 augustus zijn wij begonnen met een 

gezamenlijke opstartavond. De leerlingen en hun 

ouders konden op deze avond kennismaken met de 

mentor. Ook zijn er diverse belangrijke 

onderwerpen besproken zoals de omgang met 

SOMToday en onze manier van werken met PBS. 

Helaas waren niet alle ouders met leerlingen 

aanwezig. De mentoren waren dus niet in de 

gelegenheid om met eenieder kennis te maken. 

Omdat wij dit toch erg belangrijk vinden zullen alle 

ouders/verzorgers die nog geen kennis met de 

mentor hebben gemaakt een persoonlijke 

uitnodiging hiervoor ontvangen. 

 

   

 

 

 

 

kjjk 

Directie 

 

Wij zijn zeer verheugd dat wij dit schooljaar zijn 

begonnen met een voltallige directie. De nieuwe 

aanwinsten voor het Axia college zijn directeur 

Walter van der Hoeven en afdelingsleider locatie 

Utrechtseweg Jasper van Zandwijk. Zie afbeelding 1 

voor de directie van het Axia College.  

Personeel 

 

Op de locatie Vondellaan hebben we te maken met 

een aantal personeels wijzigingen. Allereerst nemen 

we afscheid van docent algemene techniek en 

mentor van de Pre Entree Peter Fokkinga. Peter 

heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een 

andere school . Wij wensen hem daar veel 

werkplezier en bedanken hem voor zijn inzet. 

 

Verder hebben we ook een aantal nieuwe gezichten 

binnen onze school en zij stellen zich zelf even voor: 

 

Afbeelding 1: Directie Axia college
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Dieuwke van der Valk 

docent verzorging/zorg&welzijn en mentor 3bkZ&W  

Ik ben sinds 2013 docent zorg & welzijn. Ik heb 

sindsdien gewerkt op het mbo en vmbo. Voor mijn 

carrière als docent heb ik 20 jaar een eigen bedrijf 

gehad, waardoor ik mijn praktijkervaring heb 

opgedaan die ik graag aan de leerlingen wil 

doorgeven. Ik heb zin om er een mooi schooljaar 

van te maken. 

 

 

 

 

 

Djay Brito 

docent wiskunde en mentor 1BK_B 

Sinds 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs. Op 

het Axia College geef ik wiskunde aan de eerste 3 

klassen. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 

basketballen. De mentaliteit die ik daar nodig heb, 

neem ik ook mee naar school. Wij zijn namelijk met 

zijn allen 1 team: "Het Axiateam”! De school is pas 

kort bezig en ik voel me heel erg op mijn plek. Dit 

komt door mijn collega’s maar zeker ook door de 

leerlingen. Voor mij is school een leerzame, veilige 

en leuke plek en dat zal ik ook te laten blijken op 

deze school. 

 

Job Dorland  

stagiair lichamelijke opvoeding  

Mijn naam is Job en ik ben 21 jaar oud. Ik zit op het 

sportcollege de Bokkeduinen in Amersfoort. Omdat 

dit mijn examenjaar is, en dus ook mijn laatste jaar 

op school, zal ik stage komen lopen op het Axia 

college. Ik zal elke maandag en vrijdag bij jullie op 

school zijn. k loop dan mee bij de gym samen met 

Stan. Stan is de huidige gym docent van het Axia 

college. 

Het lijkt me heel erg leuk om jullie allemaal te leren 

kennen en ik heb dan ook super veel zin in dit 

schooljaar. 

 

Marthe Uylenbroek 

stagiaire binas/biologie 

Ik ben Marthe Uylenbroek en komend jaar ben ik op 

maandag en dinsdag als stagiaire biologie 

werkzaam op het Axia college. Deze dagen zal ik 

vooral bij Roel Clemens in zijn lessen te vinden zijn 

en regelmatig zal ik ook zelf biologie lessen geven. 

Dit jaar zit ik in mijn derde studiejaar van de studie 

'leraar biologie' op de Hogeschool Utrecht.  

Als ik niet op het Axiacollege ben, dan zal ik te 

vinden zijn op de Hogeschool Utrecht, bij mijn werk 

slagerij Van Schip of ben ik lekker thuis aan het 

ontspannen.   

Heb je nog vragen aan mij? Zoek mij maandag of 

dinsdag op in de school of stuur een mailtje! 


