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In deze eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019/2020 stellen 
onze nieuwe collega’s zichzelf voor en wordt er ingegaan op 
wat er de komende tijd op de agenda staat. 
 
Inleiding    
Inmiddels zitten de eerste weken van het nieuwe 

schooljaar er alweer op: de herfstvakantie staat voor 

de deur. Weken waarin er aan de achterkant van de 

schoolorganisatie door het team hard wordt gewerkt 

aan een kwalitatieve verbeterslag : zo werkt het 

docententeam aan een programma voor toetsing en 

examinering (PTE), worden studiewijzers gemaakt 

voor de tweede periode, is er een klankbordgroep 

voor ouders en een leerlingenraad die na de 

herfstvakantie operationeel zal zijn. Ook kent onze 

locatie vier nieuwe pedagogische mentoren die, elk 

vanuit hun eigen expertise, onze leerlingen nog meer 

maatwerk kunnen bieden op het gebied van 

begeleiding of zorg die ze nodig hebben. 

Een kleine opsomming van zaken waar we mee bezig 

zijn, maar er gebeurt meer en veel wordt in de 

periode tussen de herfst - en kerstvakantie ook 

zichtbaar voor onze leerlingen en voor u als 

ouder/verzorger.  

Op de eerste informatieavond eind september 

benoemde ik het al :  het is belangrijk om in dialoog te 
blijven over zaken die goed gaan of die verbetering 

behoeven. We streven in die zin optimale 

communicatie na: middels informatieavonden, 

nieuwsbrieven, separate brieven, 

klankbordgespreken of het gesprek met elkaar. 

 

Wat dat betreft hebben de leerlingen in onze 

examenklassen vmbo-tl 4 en havo 5  én wij als team 

hetzelfde doel:  er (gezamenlijk) in slagen!  

 

Ik wens onze leerlingen/pupillen, ons team en u als 

“onze” ouders/verzorgers, een succesvolle 

voortzetting van het schooljaar.  

 

 

Jorn Dijkstra 

Afdelingsleider bovenbouw mavo/havo/vwo  

 

 

 

 

 
Inspectie      
Eind september hebben alle ouders van de drie 
locaties het inspectierapport ontvangen naar 
aanleiding van het bezoek aan de bovenbouwlocatie 
(20 mei) en de onderbouwlocatie (17 juni).  
  
Een school die het oordeel ‘zeer zwak’ heeft 
gekregen krijgt van de inspectie een h erstelopdracht: 
de onderwijskwaliteit moet zo snel mogelijk weer op 
een aanvaardbaar niveau worden gebracht. De 
inspectie voert bij alle zeer zwakke scholen maximaal 
één jaar na het kwaliteitsonderzoek een 
herstelonderzoek uit, om te zien in hoeverre zij z ich 
al verbeterd hebben.   
Voor de zomervakantie is hard gewerkt aan 
verschillende verbeteracties, die voor onze onze 
bovenbouwlocatie gevolgen hebben gehad. In de 
brief van mei 2019 staat dit uitgebreid beschreven.   
  
Er is een verbeterplan gerealiseerd , dit is een 
planmatige aanpak om binnen redelijke termijn de 
geconstateerde tekorten met betrekking tot de 
normindicatoren op te heffen. De grootste 
verbeterslag dient gemaakt te worden op de 
bovenbouwlocatie mavo/havo/vwo, onze locatie.  De 
onderbouwlocatie mavo/havo/vwo werd positief 
belicht. De locatie vmbo b/k werd buiten 
beschouwing gelaten en heeft recentelijk zelfs het 
predicaat basisarrangement ontvangen.  
  
Alle ouders worden dit schooljaar vanzelfsprekend 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en 
stappen die gezet worden in dit inspectietraject, 
door middel van inspectienieuwsbrieven. Na de 
herfstvakantie kunt u de eerste inspectienieuwsbrief 
verwachten. Op 14 november is er in dit kader een 
speciale ouderinformatieavond gepland.  
  
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit 
schooljaar een grote stap maken tot een duurzame 
verbetering van het onderwijs. Bovenal willen we 
een fijne school zijn, waar het prettig is om te zijn, te 
leren en te werken en waar je gezien wordt . 
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Personeelszaken     
We zijn dit schooljaar begonnen met zes nieuwe 
collega’s, Kenn Lycett is de sectie Engels komen 
versterken, Nick Neijssen is onze stagiaire 
geschiedenis en Katja Blok, Wendeline Kaspers,  
Tom Heijens en Nizir Dibrani zijn onze pedagogische 
mentoren. Hieronder stellen ze zichzelf even voor:  
 
Kenn Lycett:  docent Engels  

Aangezien de doeltaal de voertaal is bij Engels:  
Born in Chatham, Kent, UK but ‘from’ Bath, Somerset, 
UK. Kenn Lycett has lived in Wageningen since his 
arrival in The 
Netherlands 
in 2002. 
Married for 
the second 
time, father 
of 2 Kenn is 
an ex Rugby 
player, now 
a keen cyclist, & a busy family man.  He’s been 
teaching English since 2008 after being lured away 
from the Hospitality industry where he had been 
working (with the exception the 2yrs spent living & 
teaching in Poland) as a chef since leaving the Army.  
Kenn’s English  teaching experience covers MBO, 
Gymnasium, HAVO/MAVO & VMBO as well the 
Private school in Poland as well as hi s time spent 
teaching Cooking (MBO). 
 
Onze pedagogische mentoren:  
 
Katja Blok 

Mijn naam is Katja 
Blok en ik ben in dit 
schooljaar 
begonnen op het 
Axia College als 
pedagogisch 
mentor. 
Ik ben getrouwd en 
ik heb twee 
kinderen van 18 en 
16 jaar en twee 

katten. Ik houd van toneelspelen en dansen.  
Vaak zeggen anderen over mij dat ik enthousiast ben 
en van praten houd, maar goed om te weten is, dat ik 
ook heel goed kan luisteren ;  )  

 
Tom Heijens 
Mijn naam is Tom Heijens. Per 
1 september werk ik bij het 
Axia College, bovenbouw. Ik 
kom, sinds kort, uit Baarn 
(kortgeleden verhuisd). 
Sporten doe ik graag en ik ga 
graag op pad. Veel buiten zijn!   

Bij het Axia College ga ik aan de slag in de functie als 
mentor. Ik zal me hierbij gaan toeleggen op het 
gebied van begeleiding en ondersteuning van de 
leerlingen tijdens het schoolproces. Ik heb er zin in!  
 

Nizir Dibrani 
Sinds 1999 werkzaam 
geweest in de 
jeugdhulpverlening.  
En nu vanaf 1 oktober van dit 
jaar, als Pedagogisch Mentor 
werkzaam op de Axia Collega 
Bovenbouw. 
Met veel plezier ga ik mijn 
kennis en ervaring ten 
dienste stellen aan onze 
leerlingen.  

‘De leerling vanuit een (lastige) huidige situatie 
weten in beweging te brengen naar de gewenste 
situatie’. 
Hierin, is het van belang dat de hindernissen worden 
ontdekt en de hulpbronnen worden ingezet.  
Een heel belangrijke hulpbron zijn ouders en / of 
familie van de leerling.  
Mijn lijfspreuk:  
‘Als het werkt en het is effectief ga er dan mee door. 
Werkt het niet of is het niet effectief, leer het dan 
doen’. 
 
Wendeline Kaspers 
Mijn naam is Wendeline. 31 jaar 
oud en ik woon samen met mijn 
man en onze 2 kinderen in 
Amersfoort.  
Per september ben ik werkzaam 
als pedagogisch mentor op de 
bovenbouwlocatie van het Axia 
college. Vorig jaar was ik 
werkzaam bij een 
praktijkonderwijs waarbij ik vanuit de hulpverlening 
ingezet werd om leerlingen die op school om 
verschillende redenen vastliepen te begeleiden. Ik 
hoop mijn opgedane ervaringen in te kunnen zetten 
om deze nieuwe functie samen met mijn collega’s 
vorm te geven.  
Naast mijn werk hockey ik en ga ik graag naar het 
strand om te windsurfen. Daarnaast heb ik een 
gezellig sociaal leven en doe ik veel actieve dingen 
met mijn kinderen. 
 
Nick Neijssen 
Mijn naam is Nick Neijssen en ik 
zal dit jaar als stagiair 
geschiedenis en 
maatschappijleer geven. In 
Utrecht woon ik en studeer ik 
geschiedenis aan de Hogeschool. 
In het verleden heb ik 
Gamedesign en Media 
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Management gestudeerd op het Mediacollege te 
Amsterdam. Tijdens mijn werk bij een Gamedesign 
bedrijf kwam ik bij een doelgroeponderzoek in 
contact met de onderwijswereld. Vanaf dat moment 
bekroop mij het gevoel dat ik mijn toekomst ergens 
anders moest gaan zoeken. Sindsdien heb ik mij 
voorgenomen leraar te worden en dus verder te gaan 
studeren.  
Naast een passie voor geschiedenis heb ik natuurlijk 
ook hobby’s. Zo maak ik jazzmuziek met een vriend 
en kook ik graag uit de Arabische keuken. In de korte 
tijd dat ik nu meeloop op het Axia College ben ik als 
een blok gevallen voor de leerlingen die hier allemaal 
zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik  een 
leuk en leerzaam jaar tegemoet ga!  
 
 
Nederlands: 
Suzanne Ruitenberg zal na de herfstvakantie de 
lessen Nederlands voor T3 overnemen van Elles 
Matualatupauw. U bent hier al over geïnformeerd via 
een aparte brief. 
 
CvB: 
Deze week is de laatste werkweek van één van onze 
orthopedagogen, Evely Doorn. Na zich twee jaar 
volop te hebben ingezet voor onze school , gaat zij 
een nieuwe uitdaging aan.  
Inmiddels zijn er al gesprekken geweest met 

mogelijke kandidaten. Het ziet ernaar uit dat wij u na de 

herfstvakantie kunnen berichten over wie ons team komt 

versterken. 

 
Decanaat  
Annemieke Nauta is de decaan van VMBO-T. Zij 
verzorgt de LOB-lessen (loopbaanorientatie) en gaat 
over de profielkeuzes van VMBO-T. In de LOB-lessen 
wordt gewerkt met de methode Tumult. De 
leerlingen moeten vaak ook thuis opdrachten maken 
zodat ouders hierbij betrokken zijn. Het is van grote 
waarde als u uw kind hierbij ondersteunt.  
 
Als het goed is hebben de leerlingen en de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van T4 al een 

e-mail ontvangen over de Jan Kroondag. Via Intergrip 

kunnen leerlingen zich aanmelden voor workshops. 

Deze dag vindt plaats op de MBO Amersfoort, locatie 

Leusderweg.  

 

 
Voor leerlingen, ouders en verzorgers van 4 H AVO 
De leerlingen zijn vrijdagmiddag 11 oktober naar een 
studie-voorlichtingsmiddag op de HU Amersfoort  
geweest. Hopelijk hebben ze veel kennis opgedaan 
om straks een goede studiekeuze te maken. H opelijk 
is uw kind met goede verhalen thuis gekomen .  
Naast deze middag is het raadzaam om dit jaar al 
naar een of twee open dagen te gaan, of een 

studiekeuzebeurs over mbo en hbo te bezoeken. Bijv. 
op 22 of 23 november in Utrecht (Studiekeuze beurs 
Midden) of heel snel in Zwolle (zaterdag 5 oktober).     
 
Studiekeuze online  
Er zijn veel sites met informatie over opleidingen en 
die aangeven wanneer er open dagen zijn. Een van 
de meest gebruikte sites is:  
www.studiekeuze123.nl  en stel bij de ‘’filters” in of 
je een mbo-, hbo-opleiding of een universitaire 
opleiding wilt volgen.  
www.studeermeteenplan.nl is een site waar je ook 
informatie vindt over DUO, financiering, OV -kaart en 
inschrijving bij een opleiding.  
 
Voor 5 HAVO, 5 VWO 
Denken jullie aan het tijdig opgeven vo or 
meeloopdagen? Een meeloopdag is wat anders dan 
een open dag. Doorgaans kun je  je online opgeven 
voor meeloopdagen, maar het is ook mogelijk zelfs 
iets te regelen als je iemand kent die de studie volgt 
waar jij interesse in hebt. Soms zijn er oud-leerlingen 
van Axia al eerder gestart met die opleiding. Vraag 
dit even na bij je mentor of decaan.  
 
Selectiestudies hanteren 15 januari als aanmeld-
deadline, bijv. fysiotherapie, journalistiek, 
psychologie, huidtherapie, communication and 
multimedia design (HU). De site hbo bachelors  
vermeldt welke studies voor komend studiejaar een 
numerus fixus hebben. 
 
Uiterlijk 1 mei is doorgaans de deadline om b ij hbo-
opleidingen in te schrijven, maar houd ook rekening 
met voorbereiding hierop. Zoals het volgen van  een 
meeloopdag, een dagje proefstuderen of meelopen 
met iemand op het werk. Wanneer dit op een 
doordeweekse dag valt, moeten je ouders hiervoor 
toestemming vragen op school, via je mentor en de 
decaan, per mail.  
 
5 VWO 
Leerlingen uit 5 vwo gaan op donderdag 1 2 
december gezamenlijk naar studievoorlichting over 
studeren aan de universiteit. Deze beurs wordt 
gehouden op Het Nieuwe Eemland, in Amersfoort. 
Mentor Jeroen gaat mee. Nadere informatie volgt. 
Na de herfstvakantie zal 5vwo op school informatie 
krijgen over studiekeuze (LOB).  
 
Voor vragen kunnen ouders en leerlingen altijd een 
mail sturen naar een van de decanen : 
Annemieke Nauta (voor TL leerlingen) 
Charlotte Wurfbain (voor H AVO en VWO leerlingen). 
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 Even voorstellen… 

 
 
Jorn Dijkstra, afdelingsleider bovenbouw m/h/v  
Een aantal nieuwe collega’s heeft zich in deze 
nieuwsbrief al voorgesteld. Graag neem ik ook van de 
gelegenheid gebruik om dat te doen. Een groot 
aantal van u heb ik  al gesproken op de eerste 
informatieavond in september. Sinds 1999 ben ik 
werkzaam in diverse takken van het onderwijs. 
Gestart als docent Frans  en ruim tien jaar geleden 
het noorden van het land verruild voor Haa rlem, 
alwaar ik nog steeds woon. In Haarlem, Alkmaar en 
Amstelveen heb ik bekleedde ik andere functies: zo 
ben ik locatiedirecteur van een VO-school geweest 
en opleidingsmanager van twee verschillende 
VAVO’s. Mijn drive is om te werken met leerlingen 
voor wie in eerste instantie niet alles 
vanzelfsprekend is of lijkt. De uitdaging om samen 
met de leerlingen, het team van de bovenbouw  en u 
als ouder/verzorger onze locatie naar een hoger te 
plan te tillen, geeft mij energie.  En dat is wat wij 
gezamenlijk gaan doen! 
Naast werken ben ik ook liefhebber van stedenreizen 
(waarbij Antwerpen en Berlijn toch een speciale plek 
hebben) en sta ik graag in de keuken. 
 

Brugfunctionaris 

Jolanda Tramper, brugfunctionaris vanuit de 
wijkteams, houdt sinds een paar jaar bij ons op 
school een spreekuur om vragen van mentoren en 
ouders en leerlingen te beantwoorden. Zij is de 
verbindende factor tussen school en de wijkteams en 
kan ondersteunen bij het vinden van de juiste 
hulpverlening. Zij is aanwezig op dinsdagmiddag en 
donderdagochtend.  Zij is te bereiken via e-mail:  
j.tramper@wijkteam-amersfoort.nl en telefoon: 06-
21599053 om een afspraak te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda  

 

 
Staking 6 november  

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft al zijn 
leden in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs 
opgeroepen om te gaan staken op woensdag 6 
november. Doel van deze staking is het verlagen van 
de werkdruk en het verkrijgen van een eerlijker 
salaris. 
Uiterlijk woensdagmiddag na de herfstvakantie 
ontvangt u een brief waarin wij u informeren welke 
gevolgen deze staking heeft voor het onderwijs die 
dag op onze locatie. 
 

 
Fijne herfstvakantie!  

 
De volgende nieuwsbief voor de bovenbouw mavo, 
havo, vwo verschijnt eind november.   
 
 

Datum Activiteit 
Ma 21 t/m vr 
25 oktober 

Herfstvakantie 

Do 31 oktober Examenvoorlichting 

Vr 1 
november 

Studiedag (leerlingen vrij)  

Do 14 
november  

- VMBO-T 4: Jan Kroondag 
- Informatie-avond Inspectie 

Ma 25 t/m vrij 
29 november 

Toetsweek 1 

mailto:j.tramper@wijkteam-amersfoort.nl

