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Inleiding 
In het onderwijs vieren we al sinds jaar en dag twee keer 
het einde van een jaar. Dat geeft twee keer per jaar de 
ruimte om stil te staan en even terug en vooruit te 
kijken. 
Afgelopen periode zijn we als team hard aan het werk 
om een goed leer- en werkklimaat neer te zetten voor 
onze leerlingen. Dat betekent onder andere een 
verbeterde structuur rondom basiswerkprocessen, de 
ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk aan laten 
sluiten bij wat een leerling nodig heeft en de 
professionalisering van ons team. Komend kalenderjaar 
gaan we deze verbetering verder voortzetten!  
Alles om de kwaliteit van ons onderwijs hoog in het 
vaandel te houden en om aan te kunnen blijven sluiten 
bij de behoeftes van onze leerlingen. 
  
Vervanging bij ziekte docenten 
Het vinden van vervanging bij ziekte van een docent is 
een grote uitdaging. Daar zijn we de afgelopen weken 
ook weer hard mee geconfronteerd. 
We blijven er natuurlijk alles aan doen om een oplossing 
te vinden als een docent ziek is. Meestal kunnen we nog 
schuiven in de roosters maar het komt helaas ook voor 
dat een klas maar 1 of 2 lesuren les heeft op een dag, 
waarbij ze vaak nog langer onderweg zijn dan op school. 
Voor onze leerlingen is dit onwenselijk en daar zijn wij 
ons goed van bewust! Hopelijk dat we aan het begin van 
het nieuwe kalenderjaar weer meer rust en stabiliteit 
krijgen. 
 
Even voorstellen: 
Beste ouder(s) verzorgers, 
Mijn naam is Egbert Jan Keus. 
Na 14 jaar te hebben gewerkt als 
orthopedagoog op een VO school in 
Lelystad was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging.  

 

 
 

 
 
 
Ik ben sinds 5 december werkzaam op het Axia College als 
orthopedagoog. 
Heb er heel veel zin en hoop binnenkort een aantal van jullie 
ook te ontmoeten en beter te leren kennen. 
 
Beste ouder(s)/ verzorgers, 
Begin december '22 ben ik gestart als 
zorgcoördinator van het Axia College. 
Ik ben deze functie met veel plezier en 
energie gestart. 
Wellicht tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Gerdien Boonstoppel 
 
Tot slot 
We kunnen nu bijna genieten van de kerstvakantie.  
Ik wens u, namens het team van de bovenbouw, goede en 
fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar! 
Yvonne Vogelenzang, Locatiedirecteur (a.i.) 
 
Agenda 
 

Datum Activiteit 
za 24 december 
t/m vrij 6 januari 

  Kerstvakantie 

di 31 januari Rotary beroepenmarkt 4 en 5 HAVO 

di 7 februari t/m 
za 11 februari 

Skireis 

ma 13 februari Studiedag (leerlingen vrij) 


