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Nieuwsbrief van het Axia College, Vondellaan. 
 

Gymnastieklessen en spullen 
 
We lopen er helaas nog steeds tegenaan dat leerlingen hun 
gymspullen niet bij zich hebben. Dat geeft onrust op school 
want leerlingen zonder spullen mogen ( ook verzekering 
technisch gezien) niet meedoen aan de les. Dát levert 
echter weer verzuim op en dat kan niet. Vandaar dat we al 
sinds enige maanden ( zie ook nieuwsbrief van mei 2019) 
spullen ter beschikking stellen van leerlingen, zoals 
schoenen en gymkleding. Daarbij dan wel de voorwaarde 
dat indien dit vaker gebeurt dan drie keer, dat er dan 
contact wordt opgenomen met ouders. Uiteindelijk is het 
namelijk een vanzelfsprekend leerdoel dat leerlingen hun 
spullen op orde hebben. 
 

 
PTA 
      

Bij aanvang van de bovenbouw ( dat is bij ons het 3e jaar) 
gaat elke leerling in zijn/haar examentraject aan de slag. 
Vanzelfsprekend is er op dat moment ook al gekozen voor 
een profiel ( bij ons de keuze uit Economie&Ondernemen, 
en Zorg & Welzijn). We vinden het als school belangrijk dat 
alle ouders en leerlingen zich realiseren dat cijfers en 
activiteiten uit het derde jaar al meetellen voor het 
uiteindelijke resultaat van het eindexamen. Dat feit wordt 
duidelijk uit het PTA ( Programma van Toetsing en 
Afsluiting) zoals dat door school wordt gehanteerd. Dat PTA 
hebben alle leerlingen onlangs, ontvangen op school.  
 
Om het belang van het PTA, extra goed op de kaart te 
zetten bij de leerlingen, zal de directie de komende tijd in 
de betreffende klassen langs gaan om dit in een persoonlijk 
onderhoud, met de klas, te verduidelijken. Dan zal er 
nogmaals heel concreet worden aangegeven wat het 
belang is van de profielvakken ( E&O, Z&W) maar ook de 
kennismakingsvakken.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijke data. 
 

Op woensdag 6 november zal er worden gestaakt in het 
onderwijs. Ook bij ons op school wordt er gestaakt  door 
een aantal collega’s. Vanwege dat gegeven zullen er op 
school géén lessen plaatsvinden. Wél zal een tweetal, reeds 
langer geplande activiteiten, doorgaan. Dat is bijvoorbeeld  
de stagedag van de 3e jaars leerlingen.  Die gaat gewoon 
door. Ook zal het bezoek van klas 4 aan de rechtbank te 
Utrecht gewoon doorgaan, vanzelfsprekend onder 
begeleiding van collega’s.  
 
Op vrijdag 1 november zijn de leerlingen vrij in verband met 
een studiedag voor het team. 
 
Het duurt nog even maar er zit ook weer een toets week 
aan te komen. Deze zal plaatsvinden in de week van 25 t/m 
29 november, aanstaande. 
 

 
Communicatie met medewerkers van school 
 
In de hectiek en de dynamiek van het schoolgebeuren kan 
het zo zijn dat we  als ouders enerzijds en 
schoolmedewerkers anderzijds, proberen contact te krijgen 
met elkaar. Gedurende de schooldag echter, staan de 
schoolmedewerkers voor de klas of anderszins. Hoe dan 
ook zijn ze op dát moment bezig met het onderwijsproces 
(mede) vorm te geven.  
 
Wanneer u dus contact wilt met de mentor ( of een ander), 
maakt u dan middels mail een (bel)afspraak. Dat werkt het 
beste, het snelste en voorkomt teleurstellingen wanneer de 
betreffende persoon niet in staat is u te woord te staan (die 
kans is zónder,van te voren, gemaakte afspraak namelijk 
zeer groot).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


