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Beste jongens en meisjes van groep 8,  

Je staat op het punt te gaan kiezen voor een nieuwe school. Sommige klasgenoten 
hebben misschien hun keuze al gemaakt. En jij... ben jij er al uit? Bij het Alkwin 
Kollege maken we deze keuze graag makkelijker voor je door je zo goed mogelijk 
te informeren over onze school. Dit magazine staat boordevol informatie over het 
Alkwin Kollege. 
Wil je nog meer weten? Kijk dan op onze website: www.alkwinkollege.nl. 
Wil je zelf een kijkje komen nemen op onze school? Bezoek dan onze Open Dag op 
dinsdag 4 februari 2020 en de informatieavond  op donderdag 6 februari 2020.

Namens de schoolleiding en het personeel van het Alkwin Kollege,

Nelleke Pedroli  Anoek Backer
schoolleider onderwijs afdelingsleider leerjaar 1
& leerlingbegeleiding

Welkom op het   
Alkwin Kollege!
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EEN MODERNE SCHOOL
Wanneer je onze school bezoekt, zul je zien dat we een aantrekkelijk en modern 
gebouw hebben met lichte lokalen, een WiFi-netwerk en digitale borden. Een ruime 
aula en atria met studiepleinen in frisse, vrolijke kleuren. 
 
In onze ONDERWIJSVISIE staan de volgende woorden centraal: Actief, Attrac-
tief, Adaptief, een Ambitieuze leercultuur en  Veilige leer- en werkomgeving.  

WAT JE DA ARVAN ZIET OP HET ALKWIN?
We willen je uitdagen en ervoor zorgen dat je actief bent in de les. De docenten  
passen verschillende en actieve lesvormen toe: onderzoekjes doen, elkaar lesstof 
uitleggen, Kahoot, enzovoort. Het gaat erom, dat je zelfstandig leert werken,  
samenwerken en leert hoe je moet leren. Je maakt zelf keuzes om de voor jou  
opgestelde  leerdoelen te bereiken en de docenten ondersteunen je hierbij.  
De lessen duren bij ons 60 minuten en je werkt bij ons met een Chromebook.  
Je leert op het Alkwin in de school en de klas, maar ook buiten school tijdens  
excursies en uitstapjes. 
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Leren... altijd,
overal en van
iedereen!
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Hoe zien de
eerste jaren eruit?
ONDERWIJSSTRUCTUUR
De pijl geeft aan: doorstroming of overstap naar.
ONDERWIJSSTRUCTUUR
De pijl geeft aan: doorstroming of overstap naar.

HOGER BEROEPSONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

6 VWO

5 VWO5 HAVO

4 HAVO

3 HAVO

2 HAVO 2 HAVO/VWO

1-jarige brugklas HAVO/VWO

4 VWO

3 VWO

2 VWO 2 VWO+

3 VWO+

2 VWO+ en
gymnasium

3 VWO+ en
gymnasium

1 VWO+

6 VWO+ en/of 6 gymnasium

5 VWO+ en/of 5 gymnasium

4 VWO+ en/of 4 gymnasium
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HAVO/VWO VWO
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DE VWO+KLAS MET WETENSCHAPSORIËNTATIE (WON) EN DE 
DOORSTROOM NA AR HET GYMNASIUM
Als je een VWO-advies hebt gekregen, een brede belangstelling hebt en echt 
zelfstandig bent, is de VWO+ klas een goede keuze voor jou. In de VWO+klas leer 
je vanaf de brugklas tot het eindexamen als een wetenschapper te denken en te 
werken. Je ontwikkelt je tot een kritische wereldburger met onderzoekservaring.  
Het Alkwin Kollege is daarom ook aangesloten bij de WON Akademie (Weten-
schapsoriëntatie Nederland). De lessen in het VWO+ worden op VWO-niveau 
gegeven. Lees voor meer informatie onze aparte folder over het VWO+.

HET GYMNASIUM
Als je in de VWO+klas of in de HAVO/VWO-klas zit, krijg je de mogelijkheid  
kennis te maken met de klassieke talen, zodat je vanaf de tweede klas kunt instro-
men in het gymnasium. Uiteindelijk kun je dan eindexamen doen in Latijn en/of 
Grieks en een gymnasiumdiploma halen. Lees voor meer informatie onze aparte 
folder over het VWO+.

DE HAVO/VWO-KLAS
Als je een HAVO-advies, een HAVO/VWO-advies, of een VWO-advies hebt 
gekregen is deze klas een goede keuze voor jou. Je gebruikt in deze klas HAVO/
VWO-lesmethoden. In de tweede helft van leerjaar 1 maak je een keuze tussen 
HAVO en VWO en bekijken we samen wat het beste bij jou past.
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DE MAVO/HAVO-KLAS
Is het nog niet zeker of je beter tot je recht komt op de MAVO of de HAVO, dan is de MAVO/HAVO-klas 
een goede optie. De lessen worden zowel gegeven in het gebouw van scholengemeenschap Thamen als 
in het gebouw van het Alkwin Kollege. De lesmethoden van het Alkwin worden gebruikt. Aan het einde 
van het eerste leerjaar word je  bevorderd naar de tweede klas MAVO op Thamen of naar de tweede klas 
HAVO van het Alkwin Kollege. Leerlingen die naar de MAVO/HAVO-klas willen gaan, melden zich aan bij 
scholengemeenschap Thamen.

ALKWIN KOLLEGE KEUZE UREN (AKKU)
Het Alkwin Kollege heeft voor jou een breed aanbod keuzeuren waaruit je kunt kiezen, zowel op het gebied 
van cultuur en wetenschap, als van kunstzinnige en sportieve activiteiten. De Alkwin Kollege Keuze Uren 
zijn daar een voorbeeld van. In de AKKU-workshops kies je uit een groot aanbod van workshops zoals bij-
voorbeeld: koken, natuur- en scheikundeproeven doen, handlettering, leren reanimeren, of een sportwork-
shop. Je kunt ook deelnemen aan het koor, het orkest, de jaarlijkse musical en sportwedstrijden. Er is dus 
veel te kiezen! Hierdoor kun je iets gaan doen waar je al mee bekend bent of waar je goed in bent, of je kiest 
juist voor iets nieuws waarmee je graag wilt kennismaken!
Wekelijks zijn er ook twee hulplesmomenten: je kunt extra ondersteuning krijgen bij één of twee vakken, in 
sociale- en cognitieve vaardigheden en/of remedial teaching. Ook is er de mogelijkheid aan een huiswerkklas 
deel te nemen.

CAMBRIDGE ENGLISH
Vanaf klas 2 kun je Cambridge English kiezen om je Engels naar een nog hoger niveau te brengen. Je wordt 
opgeleid voor het FCE (First Certificate in English) examen en/of het CAE (Cambridge English Advan-
ced Exam) examen. Engels is in Nederland een belangrijke taal: in veel bedrijven wordt Engels gesproken 
en heel veel studies en studieboeken zijn in het Engels. Voor je toekomst kun je dus een grote voorsprong 
hebben wanneer  je voor Cambridge English kiest.
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VECON BUSINESS SCHOOL
Op de HAVO kun je vanaf klas 4 kiezen voor de Vecon 
Business School. Je start in een  team met een eigen 
onderneming en je doet hiervoor marktonderzoek. Je start 
dus je eigen bedrij�e! ‘Learning by doing’. Ook schrijf je een 
businessplan.

‘ALKWIN DE WERELD IN’
In 4 HAVO en 5 VWO ga je ‘de wereld in’. Je bereidt een 
meerdaags bezoek aan een stad voor, je maakt samen met je 
reisgroep een reisschema en een reisprogramma en uiteinde-
lijk ga je ook daadwerkelijk op reis. Je kiest uit een gevarieerd 
aanbod van steden zoals bijvoorbeeld Barcelona, Berlijn, Flo-
rence, Krakau, Londen, Nederland, Praag, Parijs of Rome.

LEERLINGBEGELEIDING
 
Persoonlijke begeleiding
Je krijgt een mentor die jou begeleidt en contact houdt met 
je ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de mentorlessen leer je de 
andere leerlingen goed kennen en leer je bij de mentor op 
welke manieren je het beste kunt leren. 
We vinden het belangrijk dat je je bij ons op school prettig 
en veilig voelt. Het bestrijden van pesten en discriminatie op 
school krijgt veel aandacht van het gehele personeel.
Als je een speciale ondersteuningsbehoefte hebt, is er de 
Trajectvoorziening. Je krijgt daar begeleiding op jouw speci-
fieke ondersteuningsvragen.
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Studiebegeleiding
Goede begeleiding is een speerpunt op het Alkwin Kollege. Een greep uit ons aanbod: 
• Mentoruur: je hebt wekelijks een mentoruur en er worden met regelmaat mentorgesprekken gepland.
• Studietips, leren leren in de vaklessen.
• Leeromgeving:  je huiswerk en studiewijzers staan in Magister en Google Classroom.
• Hulplessen (tijdens de AKKU): wanneer je moeite met bepaalde vakken hebt.
• Bobo’s: bovenbouwleerlingen kunnen je helpen bij een bepaald vak.
• Bobo+: bovenbouwers helpen bij het begeleiden van jouw klas en zorgen dat je je snel thuis voelt.
• Invaluren: als een lesuur van een docent uitvalt, verzorgt een andere docent deze les.

RAPPORTAGE STUDIERESULTATEN
Via het leerlingvolgsysteem Magister kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) continu je behaalde resultaten 
inzien. Met je ouder(s)/verzorger(s) kun je twee keer per jaar, op de zogenaamde ‘gespreksmiddagen en 
-avonden’, met docenten spreken over je leerresultaten, je ontwikkeling en andere belangrijke zaken.  
Ook zijn er driehoeksgesprekken waarin jij je ouders/verzorgers en je mentor presenteert hoe het op school 
met jou gaat en op welke ontwikkelpunten je jezelf de komende periode gaat richten. Tussentijds zijn de 
mentor en de afdelingsleider telefonisch en via e-mail bereikbaar.

TOELATINGSPROCEDURE
Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de school-
besturen van het basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt.  
Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: een broer of zus op het Alkwin, of ouders werkzaam 
op het Alkwin geven plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een basisschool uit) de 
eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop.
 
Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen uit de overige gemeenten zoals 
bijvoorbeeld de Ronde Venen.
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Bij overaanmelding vindt loting plaats. De laatste 9 jaar heeft het Alkwin niet hoeven loten. Het is moge-
lijk dat er een loting voor de VWO+ klassen plaatsvindt. Uitgelote VWO+ leerlingen worden dan geplaatst 
in een HAVO/VWO klas.
Leerlingen met VMBO-T/HAVO-advies, kunnen onder dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie  
plaatsnemen in de MAVO/HAVO-klas van Thamen/Alkwin.
 
Na ophoging van het basisschool advies, in de tweede ronde van de aanmeldingsprocedure, kunnen  
leerlingen plaatsnemen in de betre¨ende klassen mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie: kijk op  onze website:
www.alkwinkollege.nl
 
Toelating HAVO/VWO-klas
Je bent toelaatbaar voor de HAVO/VWO-klas met een HAVO-advies, een  
HAVO/VWO-advies, of een VWO-advies. 
 
Toelating  VWO+ klas
Je bent toelaatbaar voor de VWO+ klas met een VWO-advies. 
 
Toelating MAVO/HAVO-klas Thamen
Je bent toelaatbaar voor de MAVO/HAVO-klas Thamen met een VMBO-T/HAVO advies. 



19Alkwin Kollege



20 Informatiebrochure 2020/2021



LEERMIDDELEN
Het gratis boekenpakket bestaat uit boeken en digitaal materiaal en wordt grotendeels vergoed door de overheid.
Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een Chromebook, dat door de ouder(s)/verzorger(s)  zelf wordt 
aangeschaft. Het Chromebook kost tussen de € 200,- en € 500,-. Er kan desgewenst een verzekering worden afge-
sloten, voor 3 jaar is dat ongeveer € 130,-. Via het Alkwin Kollege word je geïnformeerd over de specificaties waar het 
Chromebook aan moet voldoen.  

OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN
 
Ouderbijdrage
De vrijwillige bijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld (door de medezeggenschapsraad) op € 120,-.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financie-
ring geen ruimte is. Denk aan kluishuur, excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en 
vieringen.
 
Schoolkosten
De schoolkosten zijn direct herleidbaar tot een extra activiteit op school van uw zoon/dochter, als aanvulling op het 
reguliere lesprogramma b.v. Cambridge Engels of deelname WON (Wetenschapsoriëntatie).

BETROKKENHEID OUDER(S)/VERZORGER(S)
Je ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Het Alkwin heeft een ouderraad die 
tijdens het schooljaar thema-avonden organiseert. In de medezeggenschapsraad (MR) hebben drie ouders zitting.

DE A ANMELDING
 
Aanmelding HAVO/VWO-klas en  VWO+ klas
Aanmelden gaat als volgt. Je meldt je aan via onze website en levert op één van de aanmeldingsdagen het volgende in: 
het adviesformulier dat je van je basisschool hebt gekregen en het aanvullende informatieformulier dat je op de website 
vindt. We willen graag je identiteitsbewijs zien dus vergeet dat niet mee te nemen. Je kunt ook voor een intakegesprek 
samen met je ouder(s)/verzorger(s) kiezen. Daarvoor kun je je aanmelden op onze website.
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DINSDAG 4 FEBRUARI 2020
Open Dag
Van 16.00 uur tot 21.00 uur is de school open. In de aula wordt algemene informatie gegeven. 
In veel vaklokalen zijn docenten en leerlingen aanwezig om je een beeld te geven van hun vak en 
je vragen te beantwoorden. Je kunt je ook laten rondleiden door een leerling. De parkeerruimte 
is beperkt, dus kom, indien mogelijk, op de fiets.

DONDERDAGAVOND 6 FEBRUARI 2020
Informatieavond over de  VWO+klas, de WON Akademie en de mogelijke doorstroom naar  
het gymnasium.
Om 19.00 uur tot 20.30 uur zal afwisselend aan jou en aan je ouder(s)/verzorger(s) in de aula  
informatie gegeven worden en is er een route om enkele VWO+ activiteiten te ervaren. We star-
ten deze avond gezamenlijk om 19.00 uur, dus kom op tijd. We raden je aan als je geïnteresseerd 
bent in het VWO+, ook de Open Dag van 4 februari te bezoeken. 
 
WOENSDAGMIDDAG 12 FEBRUARI 2020
Lessenmiddag
Als je in groep 8 zit, kun je vanaf 13.45 uur ervaren hoe er op het Alkwin Kollege les wordt  
gegeven. Opgeven hiervoor kan op de Open Dag van 4 februari 2020 of daarna via onze  
website www.alkwinkollege.nl

Belangrijke data
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2 T/M 6  MA ART 2020
Data en tijden voor de aanmelding: 

 
 

De volgorde van inschrijving heeft geen invloed 
op de toelating.
 
A ANMELDING MAVO/HAVO-KLAS
Aanmelding voor de MAVO/HAVO-klas is alleen 
mogelijk op scholengemeenschap Thamen. Voor 
meer informatie en de Open Dag van Thamen zie 
www.thamen.nl. 
 

MEDEDELING OVER DE TOELATING
Half april 2020 krijg je bericht over de plaatsing. 
 
WOENSDAGMIDDAG 17 JUNI 2020
Ontvangst nieuwe brugklassers 
Als je toegelaten bent kom je op woensdag 17 
juni 2020 van 14.30 uur tot 16.00 uur naar het 
Alkwin Kollege voor kennismaking met je nieuwe 
klas en de mentor en ontvang je belangrijke 
informatie.  Als je op deze dag verhinderd bent, 
verwachten we je op woensdag 24 juni 2020 om 
14.30 uur.

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020
Eerste schooldag 2020-2021  
De eerste dagen staan in het teken van kennis-
making met je nieuwe school, je mentor en je 
medeleerlingen. Ook wordt in de eerste dagen 
veel aandacht besteed aan het werken met je 
Chromebook. 

Maandag 2 maart van 16.30 tot 17.45 uur 

Dinsdag 3 maart van 16.30 tot 17.45 uur

Woensdag 4 maart van 16.30 tot 17.45 uur

Donderdag 5 maart van 16.30 tot 17.45 uur

Vrijdag 6 maart van 16.30 tot 17.45 uur
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