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We hebben – met de kerstvakantie als rustmoment – 
actieve weken achter de rug! 
 

Van de directie      
Na de kerstperiode zijn wij weer gestart met een 
nieuw rooster. Dit keer is de verbeterslag goed te 
zien. Wij hebben het aantal tussenuren flink weten 
te beperken voor het grootste deel van de leerlingen. 
SOM heeft geen rare meldingen opgeleverd en 
lokalen waren duidelijk. Ondertussen hebben we een 
geautomatiseerd roosterprogramma aangeschaft, 
wordt de roostermaker geschoold hiermee te gaan 
werken en gaan we de komende periode bezig met 
het invullen van alle parameters. Op die manier 
kunnen we nog dit schooljaar proefdraaien en zijn we 
volgend schooljaar een stuk flexibeler in het op tijd 
inspringen bij mogelijke roosterperikelen.  
 
Nu wij dit jaar hebben besloten om geen schoolreis 
te organiseren, maken wij meer ruimte om excursies 
aan te bieden. Hierdoor komen de leerlingen 
situaties tegen die nieuwe vaardigheden vergen. Wij 
verwachten dat deze ervaringen een bijdrage leveren 
aan hun persoonlijke groei. Aan de enthousiaste 
verhalen te horen genieten zij ook van het leren in 
een praktische context. Ook het realiseren van een 
schoolfeest past hierin. Bij het schoolfeest waren dit 
jaar ook oud-leerlingen en docenten aanwezig. Dit 
maakte de avond extra speciaal dit jaar. De 
leerlingen hebben met een beetje support van Irene 
hier een geweldige avond van gemaakt.  
 
Jorisjan en Josita  

 
Personeelszaken     
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen hoopten 
wij nog net voor de kerstvakantie een geschikte 
kandidaat te vinden voor de vacature Engels. Dat is 
gelukt! Na de kerstvakantie is Hans Visser ons team 
komen versterken. Hij neemt tevens het co-
mentoraat van T3b op zich.   
Helaas zal het langer duren voordat Elli haar lessen 
weer op kan pakken. Wij hebben Rob de Gier bereid 
gevonden om een klas erbij te nemen en een 
kandidate die hopelijk eind deze week besluit de 
baan aan te nemen. Afhankelijk van haar 
opzegtermijn zal zij dan bij ons beginnen.  
Een nieuw initiatief van het Axia College is het 
inhuren van een wervingsbureau die 
belangstellenden voor het onderwijs verzamelt door 

middel van een intensieve social media-campagne. 
De respons hierop is overweldigend en komende 
maand hebben we gesprekken met geschikte 
belangstellenden. Hiermee hopen wij een 
kweekvijver op te zetten van mensen die wij 
opleiden en begeleiden zodat zij in de toekomst voor 
het Axia College kunnen werken.   

 
PBS 
In de school verschijnen langzaam meer posters 
waarop de gedragsverwachtingen in het kader van 
Positive Behavior Support worden gevisualiseerd. 
Deze verwachtingen vallen allemaal onder de 
kernwaarden van het Axia College: 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, persoonlijke 
groei en veiligheid. In de mentorlessen zullen de 
eerste twee verwachtingen d.m.v. posters en 
filmpjes geïntroduceerd worden: ‘Ik gebruik mijn 
telefoon alleen met toestemming van de docent’ en 
‘Ik heb de juiste spullen bij me’. Deze 
gedragsverwachtingen zijn niet nieuw, maar worden 
nu verduidelijkt en als team zullen wij hier meer op 
letten. De komende tijd zullen steeds meer 
gedragsverwachtingen op deze wijze worden 
geïntroduceerd.  

 
Studiedagen 
Op donderdag 31 januari aanstaande hebben wij een 
studiedag. De leerlingen zijn vrij.  
In de jaarplanning staat op maandag 18 februari een 
studiedag vermeld, de lessen zouden daardoor 
komen te vervallen.  
Aangezien de afgelopen weken door omstandigheden 
lessen zijn uitgevallen (waaronder uitval docenten 
door ziekte), hebben we besloten deze studiedag te 
laten vervallen. Deze studiedag gaat niet door. Er zijn 
gewoon lessen deze dag.  

 
Tafeltjesavond 
In de week van 4 februari wordt het rapport 
uitgereikt. Op 7 februari organiseren wij ook de 
tafeltjesavond. Op deze avond kunt u in gesprek met 
de vakdocenten over de voortgang van uw kind. U 
heeft hier een brief en uitnodiging voor inschri jving 
over ontvangen. 
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Kerstactiviteiten 

 
Na een zware toetsweek was het tijd voor 
ontspanning de laatste twee dagen voor de 
kerstvakantie. Onder leiding van Jan en Irene waren 
er allerlei workshops georganiseerd en konden de 
leerlingen eens hele andere dingen leren, zoals 
haken, koken en stop motion-filmpjes maken. 
Daarnaast was het buitengewoon gezellig en zat de 
kerstsfeer er al goed in.  
 

 
 

 
Maatschappijleer: Politiek & 

Recht       
Annemieke Nauta heeft zich voor haar T3-klassen 
maatschappijleer enorm ingespannen om de politiek 
wat dichterbij te brengen. Zo hebben de leerlingen 
een gastles gehad van Dhr. Eppo Bruins, lid van de 
Tweede Kamer voor de ChristenUnie met onderwijs 
in zijn portefeuille. Dhr. Bruins had alle tijd genomen 
om vragen van leerlingen te beantwoorden, maar 
ook om een kijkje te nemen in de hele school en om 
te spreken met andere leerlingen en leden van de 
directie. Een paar dagen na deze gastles zijn de 
leerlingen op bezoek geweest bij het partijkantoor 
van de SP. Daar hebben de leerlingen slogans en 
protestborden gemaakt, informatiemateriaal van de 

SP bij elkaar 
verzameld en een videoboodschap voor de politici in 
Den Haag gemaakt. De meeste leerlingen vonden dat 
er wel meer aandacht mocht komen voor het 
onderwijs. Sommige leerlingen hadden zulke mooie 
ideeën en slogans, dat zij werden beloond met een 
leuke SP-sweater.  
 
Met de T4 klas maatschappijkunde hebben we o.l.v. 
Sanne Werson een bezoek gebracht aan de rechtbank 
in Utrecht en hebben we een aantal zittingen van de 
politierechter bijgewoond. Een ontzettend leerzame 
ervaring waarvan we zeker weten dat het een goede 
bijdrage heeft geleverd aan het begrip van de 
leerlingen van het examenonderdeel Criminaliteit & 
Rechtstaat.  

 
Maatschappijleer: Media 
Op dinsdag 22 januari zijn de derde klassen havo en 
vwo naar het Museum voor Beeld en Geluid geweest. 
De leerlingen hebben een workshop nieuws of series 
gevolgd en gingen als heuse acteurs of verslaggevers 
aan de slag. Het was voor de leerlingen een leerzame 
dag met vele uitdagingen in het samenwerken en het 
werken met apparatuur. Dit harde werken had wel 
resultaat: er zijn meerdere prachtige filmpjes 
gemaakt. 

 
Schoolfeest 

Vrijdag 11 januari was het zover: het schoolfeest met 
dit jaar als thema: “De Foute Party”.  Nadat de laatste 
lessen waren afgerond, werd de aula in enkele uren 
hard werk door de organisatie omgetoverd tot een 
ware dansvloer. De ramen waren afgeplakt, slingers 
werden opgehangen en er was zelfs een kleine  
lichtshow. Verder waren er meerdere statafels met 
wat lekkers erop, en ook een spellen- en pokertafel 
waren aanwezig.   
Na gezellig samen te hebben gegeten, was het tijd 
om de foute outfits aan te doen en te wachten op de 
leerlingen. Al snel kwamen de eerste foute outfits 
binnen, en het feest kon beginnen. Het was mooi om 
te zien hoe het thema op verschillende manieren 
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geïnterpreteerd werd, en er kwamen veel 
verschillende outfits voorbij. De muziek zorgde voor 
een gezellige en ontspannen sfeer, en de dansvloer 
werd al snel in gebruik genomen. Ook de pok ertafel 
vond een enthousiaste groep deelnemers. Aan het 
einde van de avond werden ook drie mensen naar 
voren gehaald om de meest foute outfits te 
bekronen, waarna er nog even verder gedanst werd, 
voordat de avond om 22u veel te snel voorbij was.  
Ik wil bij deze nogmaals iedereen bedanken voor een 
zeer gezellige en geslaagde avond, en ik hoop dat we 
niet een heel jaar hoeven te wachten voordat het 
volgende schoolfeest georganiseerd wordt.  
 
Irene (docente Engels) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda        

 

 
De volgende nieuwsbief voor de bovenbouw mavo, 
havo, vwo verschijnt in februari/maart.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Datum Activiteit 

Do 31 jan Studiedag – leerlingen vrij  

Week van 4 feb Rapport 

Do 7 feb Tafeltjesavond 

Week van 11 
feb 

E-OPP gesprekken (niet-
examenklassen) mentoren en 
ouders 

Ma 18 feb Lesdag. Geen studiedag 

Ma 25 feb t/m 
vrij 1 maart 

Voorjaarsvakantie 


