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Nieuwsbrief van het Axia College, Vondellaan. 
 

Profielkeuze  
 
Een schoolcarrière zit vol met het maken van keuzes. 
Voor leerlingen in het tweede jaar van onze school 
volgt op een gegeven moment een keuze ten aanzien 
van het profiel dat ze willen gaan volgen. Dat begint 
immers in het derde jaar. Op onze school is er een 
keuze mogelijk tussen enerzijds 
Economie&Ondernemen en anderzijds Zorg&Welzijn.  
 
Normaal gesproken, dat wil zeggen in niet-Corona 
tijden, verzorgen wij dan een profielkeuze-avond 
voor ouders en leerlingen. Dat kan nu 
vanzelfsprekend niet.  
 
De keuze voor een profiel is echter wel van belang, 
dat moge duidelijk zijn. Overigens moet ook helder 
zijn dat het kiezen voor een bepaald profiel niet 
betekent dat dit profiel dan ook moet worden 
gekozen wanneer er wordt doorgestroomd naar een 
vervolgopleiding op het MBO. Men kan daar dan als 
het ware gewoon “opnieuw beginnen”.  
 
Vandaar dat we het volgende gaan doen:  
 

- In de week van 22 t/m 26 maart zal ik samen 
met mijn collega Ydwine de 
tweedejaarsklassen bezoeken. Wij  zullen 
daar uitgebreid uitleggen wat de profielen 
inhouden en hoe een keuze voor een profiel 
wordt gemaakt. Bevraagt u na afloop van 
deze week vooral uw kind/pupil op hetgeen 
op school is besproken.  

- Op woensdag 7 april krijgt u vanuit school 
een presentatie toegestuurd via mail. Die 
gaat dan nogmaals en uitgebreid over de 
materie. Ook dat is dan weer een moment 
waarop u thuis samen met uw kind/pupil de 
zaak kunt bespreken.  

- Uiteindelijk willen wij op vrijdag 23 april de 
keuze hebben die uw kind/pupil heeft 
gemaakt. U doet dit via mail en wel richting 
de mentor van uw kind/pupil.  

 
Het is van belang om in te zien dat de organisatie van 
de school gebaat is bij een evenwichtige verdeling 
van de hoeveelheid leerlingen over de twee 
profielen. Stelt u zich voor dat op een kleine school, 

als die van ons, 18 leerlingen kiezen voor een profiel 
en slechts 2 andere leerlingen voor het ándere 
profiel. Dat is niet te organiseren. Vandaar dat wij op 
de volgende manier te werk gaan:  
 

- We inventariseren hoeveel leerlingen voor 
elk profiel kiezen. Indien dat evenwichtig 
uitvalt, dan is er niets aan de hand. Iedereen 
volgt dan het profiel van zijn/haar keuze.  

- Indien blijkt dat de verdeling dusdanig 
onevenwichtig is dat het niet te organiseren 
is dan kijken we naar de vakken die van 
hoofdbelang zijn bij de keuze voor een 
profiel. ofwel “ben je goed in de vakken die 
voor het profiel van belang zijn? 

- Mocht ook dat niet tot een verdeling leiden, 
dan zal er worden geloot.  

 
Uiteindelijk zult u op maandag 17 mei, via de mentor 
van uw kind/pupil, de definitieve indeling krijgen.  
 

 
Toetsweek en eindexamen 
      

In de week van 15 t/m 19 maart is er sprake van een 
toets week. In tegenstelling tot andere jaren zal de 
toets week lopen van dinsdag t/m vrijdag. De 
maandag is dus voor alle leerlingen een gewone 
lesdag conform het actuele rooster. Voor de 
eindexamenleerlingen zit het anders! Die worden 
namelijk ook op maandag verwacht voor toetsen!  
Déze leerlingen worden hierover geïnformeerd door 
hun mentor. Houdt u rekening met het 
(eventuele)taxivervoer, in verband met afwijkende 
tijden voor wat betreft die toets week. U dient dit 
zelf door te geven. 
 
Over eindexamenleerlingen gesproken: het verloop 
van dát traject, en wel in het kader van de 
actualiteiten, is aan de leerlingen en ouders 
toegelicht in een aparte mail vanuit mijn collega 
Sabrina. Die mail is zo duidelijk dat ik daar op deze 
plaats geen toelichting meer op hoef te geven . 
Neemt u er echter wel kennis van wanneer het een 
kind/pupil van u betreft!  
 
Overigens krijgen de eindexamenleerlingen op de 
vrijdag vóór de toets week een laatste toelichting 
over de te leren stof, voor de digitale examens. Ook 
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krijgen ze hierover dan (eenmalig) een handout 
uitgereikt. 
 

 
Bijlessen 
 
Ik vind het van belang om u te laten weten dat we extra 
mogelijkheden hebben gecreëerd om sommige leerlingen 
bijlessen Engels te geven. We hebben een prima docent 
aangenomen die hier de komende tijd mee aan de slag 
gaat. Het gaat om bijlessen dus het is wel van belang om te 
begrijpen dat deze lessen zullen plaatsvinden na afloop van 
het reguliere lesrooster. Het is niet verplicht natuurlijk 
maar we bieden de mogelijkheid wel. De leerlingen die 
hiervoor in aanmerking komen zullen door ons worden 
benaderd, alsook hun ouders! 
 

 
 


