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Science 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn de lessen Science gestart 

voor alle klassen. De docenten Danielle (Nask) en 

Evelien (Bio) verzorgen samen de lessen die door het 
Scienceteam in de afgelopen periode zijn ontwikkeld. 

De lessen zijn zowel praktisch en theoretisch en 
hebben raakvlakken met techniek; natuur- en 

scheikunde; biologie; Nederlands en wiskunde. 
Natuurlijk komen er ook nog tal van andere 

vaardigheden om de hoek kijken die ontwikkeld 

worden. Denk hierbij aan de 21e -eeuwse 
vaardigheden zoals: zelfregulering; samenwerking; 

probleem oplossen; communiceren en creatief denken. 
De lesopdrachten die bedacht zijn, moeten met name 

uitdagend en vooral leuk zijn! In de komende 

maanden wordt er onder andere aan de volgende 
projecten gewerkt: een solarboot, een borstelrobotje 

en een waterraket bouwen. 
 

 

Nieuw telefoonnummer 
 

Het  Axia College heeft een nieuw telefoonnummer in 
gebruik genomen. Voor alle locaties geldt hetzelfde 

telefoonnummer:  

033 – 4892020 
 

U krijgt dan een keuzemenu waarmee u de gewenste 
locatie kunt bereiken:  

 

Kies 1 voor het aanmeldpunt 
Kies 2 voor locatie vmbo (Vondellaan) 

Kies 3 voor locatie onderbouw (Utrechtseweg) 
Kies 4 voor locatie bovenbouw (Liendertseweg) 

 

 

Staking 
 
U heeft het ongetwijfeld al gehoord en gelezen, maar 

langs deze weg nogmaals, voor alle duidelijkheid. Op 

15 maart is een landelijke onderwijs stakingsdag. Ook 
het Axia College zal op die dag gesloten zijn gezien het 

feit dat een (groot) aantal mensen vanuit school zal 
meedoen aan de staking.   

 

 
 

 

 

Veiligheidsmonitor 
 
In maart en/of april ontvangen alle leerlingen en 

teamleden een vragenlijst hoe de veiligheid wordt 
ervaren op school. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen 

in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs 

wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid 
voor leerlingen. Scholen moeten daarbij een valide en 

betrouwbaar instrument gebruiken, dat 
gestandaardiseerd is. Naast de verplichte vragenlijsten 

voor leerlingen, wordt deze vragenlijst ook onder het 
personeel en de directie uitgezet. Door de combinatie 

van antwoorden uit deze doelgroepen kan er een nog 

beter beleid gevoerd worden op de sociale veiligheid.  
De uitslag van dit onderzoek verwacht ik in juni te 

ontvangen en wordt uiteraard met u gedeeld.  

 

Informatie bijeenkomst 
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Belangrijke data 
 

 
Maart: 

12-03:   Studiedag (leerlingen vrij) 
15-03:   Landelijke onderwijs  

stakingsdag 
April: 

19-04 t/m 03-05 meivakantie 


