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In deze nieuwsbrief een overzicht van alle activiteiten 
van afgelopen tijd en die nog zullen volgen. Wij 
wensen iedereen hele fijne feestdagen en een prachtig 
2020! 
 
Inleiding    

 

Ik weet nog goed dat ik de eerste 

teamvergadering van dit schooljaar aan het 

voorbereiden was. Dat is op de kop af 4 

maanden geleden. Mijn kennismaking met de 

locatie, het team en een paar dagen later met de 

leerlingen. Aan diezelfde tafel schrijf ik nu deze 

inleiding. 

In de voorbije maanden heeft die kennismaking 

zich ontwikkeld tot een band: je raakt gehecht 

aan de leerlingen, het team en de locatie. Ook 

heb ik een groot aantal van u, ouder/verzorger, 

al mogen spreken. In de brief die ik eerder deze 

week heb verzonden, verwees ik hier al naar. 

 

Band 

Ook met u proberen we zoveel als mogelijk die 

dialoog te voeren. We willen graag benoemen 

wat goed gaat en bespreken wat beter kan. Alles 

in het belang van de schoolloopbaan van uw 

zoon/dochter. De (pedagogische) mentoren, 

orthopedagogen, zorgcoördinatoren en docenten 

vormen hierin de spil. Dat is zo en dat blijft zo. 

We bespreken niet alleen de dagelijkse gang van 

zaken met elkaar, maar blikken ook gezamenlijk 

vooruit op de toekomst van het Axia College. 

 

Inspectie 

Zo was er medio november een speciale 

informatiebijeenkomst die geheel in het teken 

van de inspectie stond. In 2020 organiseren wij 

nog twee van dit soort bijeenkomsten. De 

eerstvolgende staat gepland in maart. Op de 

bijeenkomst in november kijken wij met een 

tevreden gevoel terug. Er is veel informatie 

gegeven en tegelijkertijd ook (naar veel) 

gevraagd. Daar waar mogelijk en noodzakelijk is 

hier al over gecommuniceerd. Als voorloper op 

de informatiebijeenkomst in  maart ontvangt u in 

de tweede lesweek na de vakantie een 

uitgebreider schrijven van mij waarin ik hier op 

inzoom. Als vooraankondiging op de 

informatieavond in maart en ter informatie voor 

de ouders/verzorgers die niet aanwezig konden 

zijn. 

 

Namens het gehele bovenbouwteam van de 

locatie Liendertseweg wens ik u fijne feestdagen! 

  

Jorn Dijkstra 

Afdelingsleider bovenbouw mavo/havo/vwo 

 

 
Personeelszaken     

CvB: 
Sinds 1 november hebben 
we een nieuwe 
orthopedagoog. Even 
voorstellen: Ik ben Suzanne 
van Amerongen, 33 jaar en 
eigenlijk altijd sinds mijn 
studie psychologie in het 
onderwijs gewerkt als 
orthopedagoog of 

schoolpsycholoog (net hoe je het noemt). De 
afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest op 
het speciaal onderwijs (cluster IV), op een 
internationale school, op een 
huiswerkbegeleidingsinstituut, en op twee 
verschillende VMBO scholen. Vorig jaar rond deze 
tijd heb ik besloten om een lange reis te maken. 
Heerlijk om zo lang vakantie te hebben 
natuurlijk, maar op een gegeven moment wilde ik 
mij toch weer nuttig voelen. Ik ben toen op zoek 
gegaan naar werk waar ik wellicht van betekenis 
kon zijn. Dit is het Axia College geworden. Ik 
hoop dat ik op deze school van waarde kan 
worden en de leerlingen, de school en de 
collega’s weer wat verder weet te helpen. Ik vind 
het belangrijk om met een positieve en 
oplossingsgerichte blik in mijn werk te staan, om 
te kijken wat wel lukt en begrip te hebben voor 
elkaar. Verder heb ik een hoop persoonlijke 
interesses, van muziek tot sport, van cultuur tot 
kunst en van vrienden tot familie.   
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Nederlands en Economie: 
Eddy Arts zal ons team na de kerstvakantie 
komen versterken en zal de lessen Nederlands 
voor T3 voor zijn rekening nemen alsmede de 
lessen economie voor T3 en H4.  

 
Decanaat  

Op 14 november zijn de leerlingen van VMBO-T 4 
op bezoek geweest bij de beroepenoriëntatiedag, 
de Jan Kroondag. Dit is een voorlichting van alle 

gezamenlijke MBO scholen in de regio. De 
leerlingen konden in twee rondes een 
voorlichting volgen.  Een docent en twee 
studenten vertelden over het beroep en  legden 
uit wat een dag op hun school inhoudt.  
Bij de VEVA startten ze de les met een appèl: je 
meldt je, je luistert en je neemt gelijk de actieve 
houding aan. Aan het eind van de dag sluit je de 

dag ook weer zo af. Inspirerend en motiverend 
voor leerlingen om dit mee te maken. Naast 
leerlingen waren we met docenten en de 
zorgcoördinator om dit te begeleiden.  

Daarnaast was er op 22 en 23 november 
de Studiekeuzebeurs Midden-Nederland, een 
groot aantal scholen stonden daar met stands en 
veel voorlichtingsmateriaal. Leerlingen konden 
zelfstandig naar deze beurs om informatie in te 

winnen en folders te verzamelen over allerlei 
opleidingen zodat we deze op school in de les 
tijdens de LOB konden bespreken.  

 
Van beide activiteiten maken de leerlingen een 
verslag voor hun LOB dossier (nodig voor het 
doorstroomdossier).  
 

VWO 5 is donderdag 12 december naar een 
voorlichtingsevenement geweest, op Het Nieuwe 
Eemland. De leerlingen hebben drie presentaties 
bijgewoond over studies in het Hoger onderwijs. 
Ze konden heel diverse keuzes maken, omdat 
uiteenlopende Hbo-instellingen en universiteiten 
aanwezig waren. Leerzaam en hopelijk 
inspirerend voor iedereen. Als je een of meerdere 
ideeën voor een vervolgopleiding hebt, dan weet 

je beter waarvoor je nu aan het leren bent . 
 
Voor vragen over studiekeuze, opleidingen, etc. 
kunnen ouders en leerlingen altijd een mail 
sturen naar één van de decanen: 
Annemieke Nauta (voor TL leerlingen) 
Charlotte Wurfbain (voor HAVO en VWO 
leerlingen) 

 

  
Leerlingenraad 

Hallo, ik ben Lara, de voorzitter van de 
leerlingenraad van de bovenbouw. Sinds dit jaar 

vertegenwoordig ik het, en de invloed van de 
leerlingenraad wordt telkens duidelijker. Maar de 
vraag is misschien, wat is precies die invloed?   

De leerlingenraad is eigenlijk zoals je het vaak 
ziet, een groep leerlingen die plannen en 
problemen willen oplossen of regelen. Sinds 2 
jaar geleden was de leerlingenraad groter 
geworden hier, en de invloed die de 

leerlingenraad mocht uitoefenen op activiteiten 
werd groter per keer.   
Maar ik doe niet alles zelf. Door hulp van de 
verschillende leden uit andere niveaus, klassen 
en leeftijden regelen we vele dingen. Om ook de 
verschillende onderwerpen goed te kunnen 
inzien, zit er ook een docent en de 
afdelingsleider bij. Die helpen orde houden en 

kunnen oordeel geven uit het standpunt van een 
medewerker.  
Omdat het jaar net is begonnen en de 
leerlingenraad sinds net wordt vertegenwoordigd 
door dit nieuwe stel leerlingen, zijn we nu druk 
bezig met dingen organiseren, maar wij doen  ons 
best om het plezier hier op school te verhogen 
voor medewerker en leerling.  
  

Wij hopen de school een betere plek te maken!  

 
Axia Denksportdag 

Het is een feit: op maandag 20 januari wordt de 
allereerste Axia Denksportdag georganiseerd! 

Alle reguliere lessen komen te vervallen, hiervoor 
in de plaats komen diverse olympiades (wis -, 
natuur-, schei-, aardrijkskunde en biologie) en 
workshops. Er is voor ieder wat wils: van 
bordspel tot cryptogram, van sudoku tot fysieke 
denksport. Alle leerlingen krijgen binnenkort 
meer informatie, zij kunnen zich daarna opgeven 
voor de olympiades en de diverse workshops. 

 

 
Het team test uit… 

Ter leering ende vermaeck test het team wel 
eens activiteiten op zichzelf uit. Zo hadden 

enkele teamleden het plan opgevat om na een 
drukke toetsweek vol besprekingen, een 
studiemiddag en nakijkwerk op de vrijdagmiddag 
de school te verduisteren om te gaan 
lasergamen. Jan en Nick hadden direct alle 
materialen gecontroleerd en een groepsindeling 
gemaakt, inclusief spelopzet. Na een korte 
instructie bewogen we door de donkere gangen 
en lokalen om ter meerdere eer en glorie van het 

eigen team een target te behalen en elkaar te 
raken. Sommigen hadden zich tactisch opgesteld, 
anderen renden als gekken al ‘vurend’ door de 
ruimtes. Ook waren enkelen al enige tijd in een 
duel verwikkeld, voordat zij doorhadden dat het 
hun eigen teamgenoot betrof. Na een eerste 
ronde van 20 minuten werd de balans opgemaakt 
en bleken we erg aan elkaar gewaagd. De 

tweede ronde speelden we in een nieuwe 
teamsamenstelling en de eerder opgedane 
ervaring resulteerde nu in nog meer strategische 
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inzet van bijvoorbeeld rollende bureaustoelen. Na 
afloop konden we concluderen dat Ivo vooral 
heel goed is in het bedenken van andere 
activiteiten, dus we hebben nog heel wat testen 
te doen.  

In ieder geval is lasergamen als simpel, leuk, 
actief en gezell ig ervaren en raden wij dit zeker 
aan als klassen/mentoractiviteit. 

 
Staking 30 en 31 januari  

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft al zijn 
leden in het basis-, speciaal en voortgezet 
onderwijs opgeroepen om te gaan staken op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Doel van 
deze staking is het verlagen van de werkdruk en 
het verkrijgen van een eerlijker salaris. 
In de tweede week van de kerstvakantie 
informeren ontvangt u een brief waarin wij u 

informeren welke mogelijke gevolgen deze 
staking heeft voor het onderwijs die dagen op 
onze locatie. 
 

 
Agenda 

Aanpassingen jaaragenda:  
• Op vrijdag 10 januari is er een  Axia-brede 

studiedag ingelast. Leerlingen zijn vrij 
deze dag. 
 

 

Fijne kerstvakantie!  

 
De volgende nieuwsbief voor de bovenbouw 
mavo, havo, vwo verschijnt in februari   
 

 

Datum Activiteit 

Ma 23 
december 

t/m vr 3 
januari 

Kerstvakantie 

Vr 10 
januari 

- Rapporten worden verstuurd 
- Studiedag: leerlingen vrij  

Do 16 
januari  

Tafeltjesavond (10-
minutengesprekken met 
vakdocenten) 

Vr 17 
januari  

1e en 2e lesuur vallen uit (start 
lessen vanaf 3e uur) 

Ma 20 
januari 

Axia Denksportdag 

Do 30 
januari 

- Studiedag (onder 
voorbehoud landelijke 
stakingen) 
- Staking onderwijs 

Vr 31 
januari 

Staking onderwijs 


