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Veiligheidsmonitor 
 

Deze en volgende week ontvangen alle leerlingen en 

teamleden een vragenlijst hoe de veiligheid wordt 

ervaren op school. De leerlingen zullen deze 

vragenlijst tijdens schooltijd beantwoorden. 

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht 

werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen. 

Scholen moeten daarbij een valide en betrouwbaar 

instrument gebruiken, dat gestandaardiseerd is. 

Naast de verplichte vragenlijsten voor leerlingen, 

wordt deze vragenlijst ook onder het personeel en de 

directie uitgezet. Door de combinatie van 

antwoorden uit deze doelgroepen kan er een nog 

beter beleid gevoerd worden op de sociale veiligheid.  

De uitslag van dit onderzoek verwachten wij in juni te 

ontvangen en wordt uiteraard met u gedeeld.  

 

 

Schoolfeest 14 februari 

 
Het schoolfeest van afgelopen 14 februari was een 

succes. Met een grotere opkomst dan vorig jaar is er 

door de leerlingen (en docenten) een echt feestje 

gebouwd. 

 
 

Afgelopen week is het schoolfeest geëvalueerd door 

de leerlingenraad, tips en tops nemen we weer mee 

naar het volgende schoolfeest in het nieuwe 

schooljaar. 

 

 

Nieuw basisrooster 
 

Door personele wisselingen en  ziektevervangingen 

voor de vakken science, scheikunde en economie 

hebben we deze week het basisrooster voor alle 

leerlingen en leerjaren moeten aanpassen. Vanaf 

deze week is in Som het nieuwe rooster inzichtelijk 

voor de leerlingen. De werkdagen van collega’s zijn 

niet veranderd, het rooster voor de leerlingen wel. 

 

 

Personeel 
 

Vanwege het vertrek van Danielle hebben we voor de 

science-en scheikundelessen de volgende oplossing 

gevonden: 

Marthe Uylenbroek (collega van de Vondellaan) gaat 

in het nieuwe basisrooster de scheikundelessen in 

het derde leerjaar verzorgen op donderdag- en 

vrijdagmiddag. 

Marleen ten Bolscher is een nieuwe collega, zij gaat 

alle eerstejaars groepen en de parallelklas twee 

sciencelessen per week geven op maandag en 

dinsdag, het derde lesuur science (studieuur) wordt 

door Petroesjka gedaan. Noortje zal in het nieuwe 

basisrooster in alle tweedejaars groepen science 

geven. 

                

Voor het vak economie vervangt Tommy Hartman 

(nieuwe collega) Ibrahim in het derde leerjaar. 

Ibrahim is inmiddels gestart met een 

revalidatietraject van 15 weken ivm een whiplash. 

Tommy’s eerste werkdag zal maandag 16 maart zijn. 

 

 

Coronavirus 
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Het Coronavirus roept veel vragen op, wat 

begrijpelijk is gezien de omvang van het virus en de 

enorme media-aandacht. Het Axia  College volgt de 

ontwikkelingen van het Coronavirus op de voet. 

Gelukkig zijn er bij ons op school nog geen gevallen 

bekend van collega's en/of leerlingen die het 

Coronavirus hebben opgelopen. 

In de dagelijkse gang van zaken laten wij ons in onze 

beslissingen leiden door de richtlijnen van 

de Rijksoverheid en het RIVM. 

 

Dit betekent o.a. dat: 

 wij geen handen meer schudden; 

 leerlingen en collega's aansporen om in de 

elleboog te hoesten en niezen; 

 de handen goed wassen; 

 leerlingen en docenten die 

gezondheidsklachten hebben en in een van 

de risicogebieden zijn geweest vragen om 

thuis te blijven en contact op te nemen met 

de huisarts. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar 

onderstaande sites: 

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderw

erpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden 

Wij hopen u vooralsnog van voldoende informatie te 

hebben voorzien. Mochten er voor u relevante 

ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u hierover 

berichten. Heeft u vragen, neem dan gerust contact 

op met Jasper van Zandwijk 

 

Belangrijke data 
 

April: 

13-04   tweede Paasdag 

20-04 t/m 01-05  meivakantie 

 

Mei: 

04-05   studiedag 
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