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Nieuwsbrief van het Axia College Utrechtseweg.

Nieuwjaarsgroet
Allereerst wensen wij u, in alle opzichten, een goed
2019 toe! We hopen dat iedereen het jaar met frisse
moed is begonnen en dat de meeste goede
voornemens zullen worden gerealiseerd. Na een
drukke decembermaand, ligt voor u de eerste
nieuwsbrief van de onderbouw van dit schooljaar. Een
nieuw jaar gaat immers hand in hand met goede
voornemens. U kunt deze nieuwsbrief maandelijks
verwachten, met hierin updates en belangrijke
informatie van de afgelopen maand en de komende
maanden. Wij hopen dat u met deze nieuwsbrief goed
geïnformeerd wordt over de stand van zaken op het
Axia College.

Personeel
Helaas zijn wij in de afgelopen maanden overvallen
door het feit dat er twee collega’s het besluit hebben
genomen hun contract op te zeggen. Beiden
hebben een andere baan op een VO school in
Utrecht gevonden. Dit besluit betreuren wij
enorm, maar respecteren hun keuzes.
Er hebben meerdere sollicitatiegesprekken
plaatsgevonden om de vacatures in te vullen. Wij zijn
blij dat we twee ervaren en geschikte nieuwe
mentoren hebben kunnen aanstellen voor groep 1A en
1D. Petroesjka Hessels start als mentor voor groep 1A
Elisabeth Visser – Minnee voor groep 1D

Evaluatie OPP
Binnen zes weken na de start van een leerling stelt de
gedragswetenschapper, na overleg met de ouders, een
ontwikkelingsperspectief vast. Dit wordt vastgelegd in
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin staat
welk niveau de leerling langs welke route kan bereiken
Het ontwikkelingsperspectief wordt regelmatig
geëvalueerd en kan zo nodig worden bijgesteld als
blijkt dat de leerling een hoger niveau aankan of het
verwachte niveau niet haalt. De leerling wordt
geplaatst in een passende instructiegroep met
bijbehorende ondersteuning.

In week 7 staat de eerste evaluatieronde van het OPP
gepland. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor
dit gesprek van de mentor van uw zoon of dochter.
De leerlingen ontvangen tevens hun rapport van
periode 1.

Schoolfeest
De leerlingenraad is de
afgelopen maanden erg
druk geweest, om het
eerste schoolfeest te
organiseren voor alle
leerlingen van de
onderbouw! Wij hopen
natuurlijk op een grote
opkomst, een super
gezellige avond en een
feestelijke sfeer.
Wanneer: vrijdag 18
januari
Hoe laat: van 19.30 –
22.00 uur
En een toegangskaartje kost slechts 5 euro. Brengt u
deze feestelijke avond, thuis ook nog even onder de
aandacht bij uw zoon of dochter?

PBS
Op het Axia College wordt gewerkt met een positieve
pedagogische aanpak. Deze aanpak heet Positive
Behavior Support (PBS) en is gebaseerd op het
stimuleren van gewenst gedrag.
De studiedagen dit schooljaar staan dan ook voor een
groot deel in het teken van PBS en de verdere
invoering op de drie locaties. De komende maanden
zal er op onze locatie verder gewerkt worden aan de
basiswaarden. Deze worden vervolgens vertaald naar
concreet gedrag. Hoe ziet gewenst gedrag eruit op de
gang, het plein, de klas etc. Om gewenst gedrag
structureel aan te moedigen bij de leerlingen, zal er
een beloningsysteem ontwikkeld worden, dat door alle
collega’s wordt gebruikt. Uiteindelijk kan een groep
hiermee een beloning verdienen. Wilt u meer weten
over deze aanpak? Kijkt u dan op de website
www.swpbs.nl
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Belangrijke data
Januari:
18-01:
SCHOOLFEEST
15 t/m 18-01: Toetsweek
29-01:
Mogelijkheid tot herkansingen
toetsweek
31-01:
Studiedag team
Februari:
07-02:

Open dag Utrechtseweg voor nieuwe
en geïnteresseerde leerlingen en
ouders
Week 7:
E-OPP gesprekken + rapport periode 1
25 t/m 01-03: Voorjaarsvakantie
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