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Corona en ziekmeldingen
Het wordt bijna vervelend, die voortdurende
terugkeer van het C-woord. Anderzijds kunnen we
natuurlijk niet om de actualiteiten heen die zich
vervolgens ook nog eens in rap tempo alle kanten op
ontwikkelen. Voor nú geldt dat ik (nogmaals) bij u
terug wil komen op hoe we hierin met elkaar om
moeten gaan.
Als een leerling ziek is dan willen we dat centraal
binnen krijgen. Dat komt erop neer dat de
ziekmeldingen, vanuit ouders, bij onze achterwacht
coördinator binnen komen ( 06-52652991 of
e.post@axiacollege.nl) Deze kan alles dan goed
registreren en doorgeven aan de mensen die het
moeten weten, binnen school. Het geeft hem ook de
gelegenheid om u te bevragen op de aard van de
klachten. In geval van koorts bijvoorbeeld (zie
richtlijnen RIVM) zien we heel graag dat er wordt
getest. Daarna zien we dat de leerling thuis blijft tot
de uitslag bekend is. Vanzelfsprekend is dat niet iets
dat ik als school wíl of kán afdwingen. Het is echter
wel zo dat een respectvolle omgang met elkaar
betekent dat we dit zorgvuldig aanpakken. Zo
brengen we de gezondheid van leerlingen en
docenten niet in gevaar.
Er zit ook een heel pragmatische insteek aan dit
verhaal. Namelijk het voorkomen van een eventueel
eerste Corona geval op school! Niemand wil immers
een herhaling van het bijzonder ongunstige,
afgelopen jaar waarin kinderen thuis zitten. Het k án
echter herhaald worden als het mis gaat, dat begrijpt
u. Laten we dat met z’n allen proberen te
voorkomen. Dus ook als één van de huisgenoten
koorts heeft, hou de leerling dan thuis en informeer
ons.

betekenen dat er hier en daar kortlopende lesuitval
zal zijn. Dat betreur ik, en we gaan van het beste uit
maar ik zet het wel neer als mogelijk scenario voor
de nabije toekomst. De hoop leeft dat onderwijzend
personeel voorrang krijgt op testen want dat zou de
duur van het uitvallen van docenten, drastisch
kunnen inkorten.

Eindexamentraject, op weg naar het diploma
Eindexamens zijn natuurlijk pas aan de orde in het 4 e
jaar. Het traject, op weg naar het succesvol behalen
van een diploma, begint echter al in het 3 e jaar. Dan
beginnen we namelijk met ons PTA ( Programma van
Toetsing en Afsluiting) ofwel een document dat
precies aangeeft wat de leerlingen allemaal moeten
hebben gedaan voor het zover is. Een routekaart die
niet vrijblijvend is maar die móet worden doorlopen.
We vinden het als school belangrijk dat alle ouders
en leerlingen zich realiseren dat cijfers en
activiteiten uit het derde jaar, betreffende de vakken
Economie&Ondernemen, Zorg&Welzijn én de
kennismakingsvakken, dus al meetellen voor het
uiteindelijke resultaat van het eindexamen. Dit PTA
wordt dan ook vóór 1 oktober aan de leerlingen
uitgereikt en besproken. Neemt u er kennis van!
Daarnaast wil ik vermelden dat het
examenreglement, voor 1 oktober (of zo spoedig
mogelijk daarna) op de site van school zal worden
gezet.

Studiedag
Ik wijs u er, voor alle overdreven volledigheid, graag
nog even op dat de leerlingen vrij van school zijn, op
vrijdag 25 september, en wel in het kader van een
studiedag voor ons team.

In de context van Corona speelt ook nog iets anders.
Niet alleen van leerlingen en ouders verwachten wij
het hierboven omschreven gedrag. We zullen hierin ,
óók als team, voorbeeldgedrag vertonen. Oók een
docent blijft thuis als een van de huisgenoten koorts
heeft en dus moet wachten op de uitslag van de test.
Dit soort omstandigheden dienen zich acuut aan en
gaan dan ook metéén in. Daar zal niet altijd even
goed op in te spelen zijn dus het gaat zeker
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