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PBS 
 
Enkele weken geleden  zijn we gestart met de eerste 

gedragsverwachting van dit schooljaar: Ik loop rustig.  
We hebben als team al erg veel tokens kunnen uitdelen!  

 
 

Zoals u waarschijnlijk 
inmiddels weet, wordt 

goed gedrag beloond en 

ongewenst gedrag 
zoveel mogelijk 

genegeerd op school. De 
beloning van goed 

gedrag wordt 

bekrachtigd met een 
‘token’. De klas heeft 

met elkaar afgesproken 
voor welke beloning 

gespaard wordt. 

 
Voor de kerstvakantie starten we met de volgende 

gedragsverwachting: Ik heb een actieve werkhouding. 
 

Natuurlijk kunnen de leerlingen ook nog tokens blijven 
verdienen door zich aan de vorige afspraak te houden! 

 

Wilt u meer weten over deze aanpak? Kijkt u dan op de 
website www.swpbs.nl  

 

 

Leerlingenraad 
 
Verslag van één van de leerlingen uit de leerlingenraad: 

De leerlingenraad in onze school 
In onze leerlingenraad zitten 13 

klassenvertegenwoordigers. We zijn gekozen, door 
middel van een verkiezing, door onze klasgenoten. Vier 

1e jaars leerlingen, vijf 2e jaars leerlingen en drie 3e 

jaars leerlingen. 
De eerste vergadering was op 4 november 2019. Bijna 

iedereen was aanwezig. We hebben ons aan elkaar 
voorgesteld.  

Het is de bedoeling dat leerlingen van de leerlingenraad 

in de klassen bespreken wat er op de vergadering is 
besproken. En vragen, opmerkingen en tips en tops 

over de school, de les, het gebouw enz. kunnen bij ons 

gemeld worden. Dan kunnen die besproken worden op 
de volgende vergadering. 

De onderwerpen waar we het deze keer over hadden 

waren: 

• De open dag van 19 november.  Wie wil er mee 
helpen op die dag.  

• Over de PBS beloningenlijst.    

• Het schoolfeest eind januari. Er komt 1 

schoolfeest en het schoolfeest gaan we                                                
zelf organiseren       

• Ook hebben we zelf dingen mogen aangeven. 

 

Personeel 
 

Onze docent economie Ibrahim heeft zich vanwege een 
whiplash voor 50% moeten ziekmelden. De verwachting 

is dat hij eind februari 2020 weer volledig hersteld zal 

zijn. Ibrahim zal in het derde jaar één lesuur economie 
blijven geven, het tweede lesuur zal door Judith Olie 

(mentor van klas 3A) gegeven gaan worden. Dit heeft 
consequenties voor het basisrooster, zie voor meer 

uitleg het volgende nieuwsitem. 

 
Eind oktober heeft Kirsten, docent Duits, aangegeven 

dat het werken op twee locaties, de onder- en 
bovenbouwlocatie, voor haar niet te combineren is. 

Daarnaast is Niels nog aan het re-integreren en kan hij 
de lessen Duits niet voor zijn rekening nemen. De 

afgelopen weken hebben de mentoren uit het tweede 

en derde leerjaar de lessen overgenomen. In de 
tussentijd wordt er hard gewerkt aan een structurele 

oplossing. Naast een eigen werving- en 
selectieprocedure, zijn er meerdere 

detacheringsbureaus ingeschakeld om met ons mee te 

zoeken. Duits is één van de tekortvakken in Nederland, 
dus een behoorlijke uitdaging om de vacature in te 

vullen. Natuurlijk bericht ik u als we een geschikte 
invaller hebben  gevonden.  

 

We zijn blij te melden dat Roel Clemens, collega van de 
locatie Vondellaan, bij de start van het nieuwe 

basisrooster, zes lesuren natuurkunde gaat geven in het 
derde leerjaar. Danielle, docent scheikunde, neemt de 

zes lesuren scheikunde voor haar rekening. De 
verdubbeling van lesuren voor beide vakken is nodig om 

de leerlingen met een goede basis de overstap naar de 

bovenbouw te laten maken. Deze extra lessen worden 
in het nieuwe basisrooster in plaats van studie-uren 

ingeroosterd.  

http://www.swpbs.nl/
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Basisrooster 
 

Door ziektevervangingen voor de vakken Duits en 

economie en de uitbreiding van de uren scheikunde en 

natuurkunde in het derde leerjaar zijn we genoodzaakt 

het basisrooster voor alle leerlingen en leerjaren aan te 

passen. Dit is een behoorlijke puzzel die enkele weken 

zal duren. Een complicerende factor is dat er een aantal 

collega’s van de bovenbouwlocatie op onze locatie 

werkzaam zijn. We gaan er van uit dat het nieuwe 

basisrooster rond de kerstvakantie in zal gaan. De 

werkdagen van collega’s zullen niet veranderen, het 

rooster voor de leerlingen wel. 

 

Vervanging bij ziekte en afwezigheid 
 

Helaas hebben wij af en toe op onze locatie te maken  

met zieke en afwezige collega’s. Aangezien we geen 
gebruik kunnen maken van een externe 

vervangingspool (vanwege de specifieke leer- en 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen), wordt de 
vervanging door het aanwezige team van die dag 

gedaan. Over het algemeen lukt het ons om dit met 
elkaar voor elkaar te krijgen, maar er zijn dagen dat dit 

niet lukt. We zijn dan genoodzaakt een klas eerder naar 
huis te sturen en in enkele gevallen een klas ‘vrij af’ te 

geven, omdat we de vervanging niet rond krijgen. 

 
Tussenuren komen alleen voor in het derde leerjaar als 

de afwezigheid van een collega onverwacht is en we de 
vervanging niet rond krijgen. De mentoren van het 

derde leerjaar hebben met de leerlingen afgesproken 

dat zij in de kantine, op het plein of van het terrein 
mogen tijdens een tussenuur. Ouders hebben hier 

toestemming voor gegeven en dit is in de afgelopen 
maanden gefaseerd ingevoerd. Deze stap, het leren 

omgaan met tussenuren is van belang, aangezien de 
leerlingen in de bovenbouw hier ook mee te maken 

zullen krijgen. 

 

 

Samenwerking regulier VO 
 

In de Onderwijsgroep Amersfoort spreken we in het 

kader van Passend Onderwijs al enige tijd over de 

samenwerking tussen het reguliere VO en speciaal 

voortgezet onderwijs (VSO): Wat kunnen we voor 

elkaar betekenen en vooral, wat heeft de leerling 

hieraan.  

 

Leerlingen van het VSO die terug willen keren in het 

reguliere VO, doen dit meestal via de normale weg. Een 

VSO-leerling en/of ouders geven aan dat ze zich willen 

inschrijven op een reguliere VO school. De ontvangende 

VO school neemt dit in behandeling en als  de leerling 

wordt toe gelaten, vallen deze VSO-leerlingen onder de 

reguliere instroom en worden gezien als een ‘normale’ 

leerling.  

In de praktijk gaat deze overgang niet altijd vanzelf en 

zou het goed zijn als deze leerlingen van het VSO vooraf 

- en nog enige tijd daarna - begeleid worden bij de 

terugkeer in het regulier onderwijs.  

Op het Axia College wordt vanaf schooljaar 2019/2020 

geen vwo meer aangeboden in de bovenbouw. Er 

worden momenteel gesprekken gevoerd en   onderzoek 

gedaan naar een duurzame samenwerking met twee 

reguliere VO scholen van de Onderwijsgroep 

Amersfoort. Het doel is om deze samenwerking lopende 

dit schooljaar in te laten gaan en dat leerlingen die in 

aanmerking komen voor een overstap in het nieuwe 

schooljaar op één van deze twee scholen kunnen 

starten. Naast vwo leerlingen, geldt dit uiteraard ook 

voor de leerlingen die nu  een mavo of havo route 

volgen op het Axia College.  

 

Brugfunctionaris 
 

Onze brugfunctionaris op school is Erwin de Jonge. 

Erwin werkt daarnaast ook bij het wijkteam in 

Amersfoort en is daarmee de persoon die een brug slaat 

tussen school, thuis en zorg. Soms loopt een leerling 

vast op school en kan hij of zij wel een steuntje in de 

rug gebruiken of heeft u als ouder/opvoeder advies 

nodig. Erwin gaat hierover het 

gesprek aan met de leerling of 

met u als ouder/opvoeder en kan 

indien nodig iets extra’s inzetten 

vanuit het wijkteam.  

U kunt contact met hem 

opnemen via de mentor van uw 

kind of rechtstreeks per e-mail: 

e.dejonge@wijkteam-

amersfoort.nl 

 

 

Belangrijke data 
 
 

December: 

5 en 6   Sinterklaasviering 

19   Kerstactiviteit 

23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 

 

Januari: 

10   Studiedag 


