
4 havo in een notendop  
(2019-2020) 

 

Rolverdeling 

Mentor 
❏ Sarinella Brussel (BRS) s.brussel@alkwin.nl  
❏ Peter Horsman (HOP) p.horsman@alkwin.nl  
❏ Miek Claassens (CLM) m.claassens@alkwin.nl  
❏ Robert Dolman (DOR) r.dolman@alkwin.nl  
❏ Alette Fieggen (FIA) a.fieggen@alkwin.nl  
❏ Dennis Groot (GRD) d.groot@alkwin.nl  
❏ Sharon Held (HLD) s.held@alkwin.nl  
❏ Lieke Kievits (KIE) l.kievits@alkwin.nl  
❏ Ron Milius (MIR) r.milius@alkwin.nl 
❏ Sanne Oosterwaal (OOS) s.oosterwaal@alkwin.nl 
❏ Michel Takes (TAM)  m.takes@alkwin.nl 
❏ Marieke Vermeij (VEY) m.vermeij@alkwin.nl  

 
bijzonderheden (evt. telefoonnummer):  
 
eerste aanspreekpunt! 
verzorgt mentorlessen, voert individuele begeleidingsgesprekken, begeleidt lob 
(loopbaanoriëntatie begeleiding) 

Decaan  
Miek Claassens 
m.claassens@alkwin.nl 
kamer 009 
verzorgt het lob-programma, vraagbaak op gebied van vervolgstudies 
 

Afdelingsleider                                                                     Teamleider 4 havo E&M 
Annemarie Bronneman - van Overveld                              Terence Honing 
a.bronneman@alkwin.nl                                                      t.honing@alkwin.nl  
0297-566903 (doorverbinden via receptie)                      0297-566903 (doorverbinden via receptie) 
aanwezig op ma, di, do en vrij                                            als teamleider werkzaam op wo 
kamer 054                                                                             kamer 054 
 
aanvragen bijzonder verlof 
vragen over roosters/ OSL & BGL 
disciplinaire maatregelen 
antwoorden op vragen en klachten die met de school te maken hebben 
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Belangrijke bronnen 

Alkwin 
 
www.alkwin.nl 
homepage 

- vooruitzichten: alle activiteiten in de komende periode  (te filteren per jaarlaag) 
- roosters: zowel de roosters per leerling / klas / docent als de roosterwijzigingen per dag 

via rooster-tv 
- link naar Magister t.b.v inzien cijfers (CIJF), absenties en leerlingobservaties (OBS) 
- schoolgids: diverse info o.a. over ziek melden, verlof aanvragen, lessentabel, 

taakverdeling personeel, e-mailadressen personeel 
 
leerlingen- examens 

- data van de toetsweken  
 

- PTA (programma van toetsing en afsluiting) een overzicht per vak van alle toetsen en 
andere opdrachten met daarbij in welke periode deze afgenomen worden en hoe veel ze 
meetellen voor de overgang en/of het schoolexamen 

 
- examenreglement: overzicht van alle rechten en plichten bijv. 

absentie & te laat komen tijdens toetsen, arbitrage en bezwaar aantekenen, 
herkansingsrechten, bevorderingsnormen 

 
leerlingen- afdelingsleiders- havo bovenbouw 

- presentatie ouderavonden 
- deze flyer  

 
overige praktische informatie voor leerlingen is te vinden via de Classroom 4h algemeen 
(wph82fp) 

Decanaat 
 
www.alkwin.nl - ouders- decanaat 

- presentatie ouderavond 
- doorstroomeisen  
- keuzegids 

 
www.tkmst.nl  
 
vergelijkingssites:  
https://www.studiekeuze123.nl/  
http://www.kiesjestudie.nl/  
 

Veel is op de Alkwin-site pas vindbaar,  nadat u ingelogd bent. 
Mocht u uw inlogcode kwijt zijn, vraag dan een nieuwe aan via magister@alkwin.nl! 
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