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Nieuwsbrief van het Axia College Vondellaan. 
 

Gymnastieklessen 
 
We lopen er op school helaas nog regelmatig 
tegenaan dat leerlingen hun gymspullen niet bij zich 
hebben. Dat geeft onrust op school want leerlingen 
zonder spullen mogen ( ook qua verzekering 
technische aansprakelijkheid) niet meedoen. Dat 
maakt echter ook dat dit verzuim oplevert en dat kan 
niet. Vandaar dat we voortaan als school, gymspullen 
ter beschikking zullen stellen voor leerlingen. Men 
kan dus altijd meedoen! Daarbij wel de voorwaarde 
dat als een leerling daar meer dan drie keer gebruik 
van maakt, er vanuit school contact zal worden 
opgenomen met ouders. Uiteindelijk is het namelijk 
een vanzelfsprekend leerdoel dat leerlingen hun 
school organisatie op orde hebben.  
 

 
MR aangelegenheden 
      

Voortaan zijn ouders in de gelegenheid om de 
notulen van de MedezeggenschapsRaad te bekijken. 
Vanuit het oogpunt van 
ouderparticipatie/betrokkenheid, is het niet meer 
dan vanzelfsprekend dat u kunt meelezen in wat er in 
die context wordt besproken. U kunt inloggen op de 
website van het Axia College ( www.axiacollege.nl). 
Bij het tabblad “informatie” gaat u naar “MR”. Dan is 
het wachtwoord “axiacollege”.  
 

 
Try Out dag, 20 juni en bekend worden van 
indeling leerlingen op “profielkeuze”.  
 
Op 20 juni aanstaande is er sprake van een Try out dag van 
de leerlingen die al op de Vondellaan hun traject volgen én 
de leerlingen die hier met ingang van het komende 
schooljaar beginnen. De leerlingen gaan dan kennis maken 
met hun mentoren van volgend jaar. Daarmee is dan ook 
op dát moment duidelijk, op welk profiel leerlingen in het 
derde jaar zijn ingedeeld ( Economie&Ondernemen of 
Zorg&Welzijn). Het goede nieuws is alvast dat alle 
leerlingen zijn geplaatst in het profiel dat ze hebben 
gekozen! 
 
Voor de leerlingen van de Vondellaan die voor hun nieuwe 
mentor naar één van onze andere locaties gaan, geldt dat 

de try out dag op een ander moment zal worden vorm 
gegeven. Het precieze moment daarvoor zult u binnenkort 
via de mentor van uw kind vernemen. Déze leerlingen zijn 
op de 20ste juni trouwens gewoon op school op de 
Vondellaan. 
 

  
PBS beloningen 
 

In het kader van PBS hebben alle leerlingen mee 
kunnen doen aan het sparen van muntjes, in het 
afgelopen jaar. Zoals u weet kan elke leerling 
muntjes verdienen met goed gedrag. Betreffende 
muntjes worden echter klassikaal gespaard en 
wanneer een klas er genoeg heeft, kunnen deze 
verzilverd worden via de mentor van de groep. Het 
goede nieuws is dat alle klassen met elkaar hebben 
bepaald voor welke beloning ze hun muntjes willen 
inzetten. Dat levert op dat de klassen de komende 
tijd allerlei uitjes gaan ondernemen . Da’s gezel lig en 
er is hard voor gewerkt door de kinderen!  
 
U zult via de mentor van uw kind vernemen wat er 
precies gaat gebeuren. Langs deze weg wil ik u wel 
nadrukkelijk verzoeken om schriftelijke toestemming 
te verlenen voor deelname van uw kind. Dit loopt via 
de mentor maar het is wel van het grootste belang 
dat dit gebeurt. 
 

 
Ouderbijdrage 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid stilstaan bij 
de laatste weken, richting einde schooljaar. Één van de 
zaken die we daarin zullen benoemen is de 
activiteitenweek zoals we die dan vorm zullen geven. Een 
leuke, afsluitende week! De uitjes die in díe week zullen 
worden ondernomen, zullen worden bekostigd uit de 
ouderbijdrage. Natuurlijk kan het zo zijn dat er in specifieke 
gevallen, omstandigheden spelen die maken dat de 
ouderbijdrage niet is betaald of dat er andere regelingen 
zijn getroffen. Als dat zo is, zullen wij echter wel een 
kleinere bijdrage vragen voor betreffende activiteiten. Als 
dit oplevert dat u vragen heeft hierover, speelt u die dan 
door naar de mentor. In eventuele speciale 
omstandigheden kan het zijn dat u via de mentor wordt 
door verwezen naar mij. 
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