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Corona update 
 

In deze nieuwsbrief informeren we u over 

verschillende scenario’s ten aanzien van het 

lesgeven en hoe we hier met de kennis van nu 

mee om zullen gaan.  

Op de laatste pagina vindt u een beslisboom 

(bijlage 1) voor leerlingen bij klachten en 

thuisblijfregels. 

Het contact tussen u, de leerlingen en de school 

blijft in eerste instantie via de mentor 

verlopen. Via de mentoren zullen we uw vragen, 

tips en opmerkingen inventariseren en 

daar waar nodig zullen wij er actie op uitzetten. 

Ziek- en afwezig melden gaat op de 

gebruikelijke manier via een telefonische 

ziekmelding voor schooltijd bij de 

verzuimcoördinator en/of administratie. 

 

Er zijn veel verschillende ideeën over de beste 

bestrijding van het coronavirus en de best 

passende maatregelen. Ook komen we steeds 

meer te weten over het coronavirus 

waardoor maatregelen soms wijzigen. Het Axia 

College laat zich hierbij leiden door de 

aanwijzingen vanuit de overheid, de richtlijnen 

van het RIVM en de informatie vanuit de 

PO en VO-raad en trekt nauw op met de GGD. 

 

Door u met regelmaat te blijven informeren, 

hopen we dat dit bijdraagt aan helderheid 

rondom onze aanpak met betrekking tot het 

tegengaan van coronabesmettingen. 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 

vrijdag 18 september 2020 

De Onderwijsgroep Amersfoort heeft ervoor 

gekozen om de richtlijnen van de RIVM te volgen 

als het gaat over middelbare scholieren van 11 

en 12 jaar oud. Is uw zoon, dochter en of pupil 

nog geen 13 jaar oud, dan is een coronatest niet 

noodzakelijk bij verkoudheidsklachten en kan uw 

kind/pupil gewoon naar school. 

 

 

 

Scenario’s met betrekking tot de voortgang 

van de lessen 

De schoolleiding kan in sommige gevallen 

besluiten dat lessen online en thuis gevolgd 

moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen 

als er te veel docenten vanuit huis les moeten 

geven, als er te weinig invaldocenten 

voorhanden zijn of als een groot aantal 

leerlingen uit een klas niet naar school kan 

komen. Ook kan de GGD voorschrijven dat een 

klas of lesgroep tijdelijk vanuit thuis les zal 

moeten volgen. 

 

Het kan voorkomen dat besluiten op zeer korte 

termijn genomen worden, omdat iemand 

plots ziek kan worden. We hopen dat zo veel 

mogelijk te voorkomen. 

Het kan ook voorkomen dat een klas thuis online 

les moet krijgen, maar dat de 

ouder(s)/verzorger(s) hun zoon of dochter niet 

alleen thuis kan laten. Neemt u in dat geval 

contact op met de mentor om samen naar een 

passende oplossing te zoeken. 

 

Tot slot 

Iedereen verlangt naar een coronavrije tijd. Alle 

maatregelen leggen een hoge druk op 

ons allemaal. Juist daarom blijft het belangrijk 

om goed naar elkaar om te kijken. De ene 

persoon kan makkelijker met dit soort situaties 

omgaan dan de andere persoon. Maakt u 

zich ongerust over uw zoon of dochter, laat dat 

dan aan de mentor weten. 
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Inspectiebezoek 

 
In het kader van het herstelonderzoek van de 

onderbouw en bovenbouw,  hebben we vlak na 

de zomervakantie bericht gekregen dat onze 

school op 1 oktober aanstaande bezocht gaat 

worden. In onze beleving betrof dit een 

kwaliteitsonderzoek op beide locaties. Twee 

weken geleden kregen we een brief met een 

bezoekrooster alleen voor de bovenbouw. Het 

komt er dus op neer dat op 1 oktober de 

twee inspecteurs alleen de  

bovenbouwlocatie zullen bezoeken.  

Dit neemt niet weg dat alles wat we Axia breed 

ingezet hebben het afgelopen schooljaar (en nog 

gaan doen) in het kader van de herstelopdracht, 

gewoon doorgaat. Uiteraard doen we dit niet 

alleen voor de inspectie, maar ook omdat we aan 

het bouwen zijn aan een goede school. 

 

 

PBS 

 
De afgelopen week zijn we gestart met de eerste 

drie gedragsverwachtingen: 

1. Ik loop rustig  

2. Ik houd mijn omgeving opgeruimd 

3. Ik zet mijn fiets netjes in het fietsenhok 

In alle klassen zijn de regels bekeken en 

besproken.  

Op het plein en in de gangen worden leerlingen 

positief aangesproken en beloond met een token 

wanneer ze goed gedrag laten zien.  

Die tokens geven ze aan hun mentor. 

Samen met hun klasgenoten sparen ze met deze 

tokens voor een beloning.  

Bijv. een keer extra naar buiten, een high tea 

met de klas, of een ijsje eten bij het Raakpunt. 

Leerlingen die de gedragsverwachtingen 

vergeten, worden daar vriendelijk doch duidelijk 

aan herinnerd. 

Tot nu toe zijn we tevreden hoe het gaat.   

 

Hartelijke groet,  

PBS groep (Paulien, Erica, Astrid, Zonne en 

Saskia) 

 

Tevredenheidsonderzoek 
 

Graag informeren we u over het 

oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort 

voor onze school van start gaat. Het onderzoek 

vindt plaats onder alle ouders, leerlingen en 

docenten van onze school. Met dit onderzoek 

willen we een goed beeld krijgen van wat u, onze 

leerlingen en docenten van de school vinden. 

Begin oktober ontvangt u meer informatie. 

De uitkomsten zullen we gebruiken om de school 

verder te verbeteren. Met het invullen van deze 

enquête laat u uw stem horen en levert u een 

constructieve bijdrage aan de school. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Cito 

 
Wij maken bij ons op school gebruik van 

toetsen van het Cito Volgsysteem. Dit systeem 

bestaat uit vier toetsen voor de eerste drie 

leerjaren van het voortgezet onderwijs.  Met 

deze toetsen volgen wij als school de voortgang 

van uw kind.  Op deze manier kunnen we uw 

kind nog beter begeleiden, helpen als dit nodig 

is en waar nodig een passend schooladvies 

geven.   

Er zijn in totaal vier toetsen: Toets 0 t/m 3  

De toetsen worden in de volgende periodes 

afgenomen: 

Toets 0 in de eerste klas: september of oktober 

Toets 1 in de eerste klas: april t/m juni  

Toets 2 in de tweede klas: april t/m juni 

Toets 3 in de derde klas: april t/m juni   

Wij als school toetsen de volgende 

vaardigheden: 

• Nederlands leesvaardigheid  

• Nederlands woordenschat  

• Engels leesvaardigheid  

• Engels woordenschat  

• rekenen  

• wiskunde  
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Zoals u hierboven kunt lezen staat de eerste 

afname al vrij snel voor de deur.  

In de week van 5 t/m 9 oktober zal uw kind uit 

leerjaar 1 deelnemen aan de eerste afname.  

 

De resultaten van deze toets zullen met u 

besproken worden tijdens het eerste OPP 

gesprek. 

 

Belangrijke data 

 
05 t/m 09 oktober afname Cito 0 

19 t/m 23 oktober herfstvakantie 

 

02 t/m 06 november OPP gesprekken 

 

Bijlage 1 (beslisboom bij klachten en thuisblijfregels 

leerlingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


