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Van de directie      
Dinsdag 19 februari berichtten we u tijdens de 
informatieavond over de wisseling van de 
schoolleiding op de bovenbouwlocatie van het Axia 
College. Op deze avond maakten we de afspraak dat 
we elkaar over zes weken weer zouden treffen. De 
datum die hiervoor het meest geschikt is , is dinsdag 
9 april. De avond begint net als vorige keer om 
19.30u en vindt plaats in de aula van de school.  
 

 
Studiedagen 
Maandag 11 maart en dinsdag 12 maart zijn alle 
leraren bij elkaar geweest om te praten over en te 
werken aan plannen om op korte termijn meer rust 
en duidelijkheid te creëren in de school. Dit ging 
onder andere over examenafspraken, 
profielwerkstukken, registraties in SOM en heel 
concreet: hoe kunnen we het systeem van de 
oranjekaarten en achterwacht verbeteren. In de 
praktijk leverde het oude systeem namelijk elke dag 
te veel leerlingen in de achterwacht op.  
Het resultaat lijkt simpel, maar de nieuwe afsp raak is 
dat de leerlingen nog maar één oranje kaart per les 
kunnen krijgen. Dit gebeurt dan na een laatste 
waarschuwing van de docent. Een oranje kaart 
betekent dat de leerling op dezelfde dag een uur 
inhaalt bij de leraar waar de oranje kaart behaald is. 
Deze “versimpeling” leverde de eerste twee dagen 
meteen resultaat op: de eerste dag 0 oranje kaarten, 
de tweede dag 2 oranje kaarten. Joost Adank, onze 
achterwacht-coördinator, had hierdoor veel meer tijd 
voor hulp, individuele gesprekken en interventies.  
De andere basale afspraak gaat over de jassen en de 
petten. Dit lijkt overbodig, maar dit is vaak aan het 
begin van elke les een strijdpunt met leerlingen. En 
dat zou het niet moeten zijn, want binnen doe je 
logischerwijs je jas uit en je pet af. Deze regel 
hebben we met alle leerlingen besproken en gaat 
vanaf maandag 18 maart unaniem in. Argument van 
leerlingen was vaak dat ze de jas niet op de gang 
wilden hangen of in hun kluisje wilden doen. Onze 
conciërge, Marco van Lunssen, zorgt ervoor dat er in 
alle lokalen een kapstok komt. We gaan ervan uit dat 
deze afspraak vanaf maandag een gewoonte gaat 
worden. 
 

 
 

 

Agenda        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Datum Activiteit 

do 28 maart Profielkeuze avond 

di 2 april Tafeltjesavond 

di 9 april Informatieavond 2 


