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PBS 
Op het Axia College wordt gewerkt met een positieve 

pedagogische aanpak. Deze aanpak heet Positive 

Behavior Support (PBS) en is gebaseerd op het 

stimuleren van gewenst gedrag.  

 

Om gewenst gedrag structureel aan te moedigen bij  

leerlingen, is er een beloningsysteem ontwikkeld. 

Uiteindelijk kan een groep hiermee een beloning 

verdienen. Na de kerstvakantie wordt de volgende  

gedragsverwachting: actieve werkhouding, 

geïntroduceerd. Wilt u meer weten over deze aanpak? 

Kijkt u dan op de website www.swpbs.nl  

 

 

Leerlingenraad en  vooraankondiging 

schoolfeest 14 februari 
De leerlingenraad organiseert net als vorig jaar een 

schoolfeest voor alle leerlingen van de onderbouw! Wij 

hopen natuurlijk op een grote opkomst, een super 

gezellige avond en een feestelijke Valentijnsfeer. Ook 

dit schoolfeest zal er een DJ aanwezig zijn en als je wat 

minder van het dansen bent of gewoon even wil 

uitpuffen en de rust wil opzoeken, kan dit in een  

‘chillroom’ of de ‘gameroom’. 

Wanneer: vrijdag 14 februari 

Hoe laat: van 19.00 – 22.00 uur 

Een toegangskaartje kost slechts 5 euro. Brengt u deze 

feestelijke avond thuis alvast onder de aandacht bij uw 

zoon of dochter.  

 

 

Personeel 
Voor het vak Duits hebben wij een nieuwe collega 

gevonden. Saskia start na de kerstvakantie en zal alle 

lessen Duits in het tweede en derde leerjaar voor haar 

rekening nemen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw 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. Na de kerstvakantie gaat het nieuwe 

basisrooster in, vanaf vandaag is in Som het nieuwe 

rooster inzichtelijk voor de leerlingen. De werkdagen 

van collega’s zijn niet veranderd, het rooster voor de 

leerlingen wel. 

 

Studiedag 10 januari 2020 
De studiedag van 10 januari staat in het teken van de 

beoogde nieuwbouw voor de drie locaties van het Axia 

College. De eerste fase van dit  nieuwbouwproces is een 

verkenning met alle collega’s wat betreft verwachtingen 

ten aanzien van een nieuw schoolgebouw. Dit doen we 

onder begeleiding van een  gespecialiseerde organisatie 

en de Onderwijsgroep Amersfoort. De stip op de 

horizon voor een nieuw schoolgebouw is 2024. Het 

duurt dus nog wel even voordat we gaan verhuizen en 

houden we ook rekening met het feit dat 

bouwprocessen gaandeweg de rit nog vertraging gaan 

oplopen. 

Uiteraard houden we u en onze leerlingen op de hoogte 

van de ontwikkelingen en uitkomsten.  

 

 

Fijne kerstvakantie 
Via deze weg wensen wij iedereen alvast hele fijne 

feestdagen en een prachtig 2020! 

 

 

Belangrijke data 
Januari: 

10   Studiedag 

14 t/m 17  Toetsweek 

30   Studiedag 
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