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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. 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.alkwin.nl. 

Wil je zelf een kijkje komen nemen op onze school? Ontdek het Alkwin Kollege 
online tijdens Alkwin Live of offline tijdens de lessenmiddag.

Namens de schoolleiding en het personeel van het Alkwin Kollege,

Peter Spoon  Anoek Backer
schoolleider onderwijs afdelingsleider leerjaar 1
& leerlingbegeleiding

Ontdek het  
Alkwin Kollege
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Leren... altijd,
overal en van
iedereen!

EEN MODERNE SCHOOL
Wanneer je onze school bezoekt zul je zien dat we een aantrekkelijk en modern 
gebouw hebben: fijne, mooie en lichte lokalen, een WiFi-netwerk, Chromebooks 
en digitale borden. Een ruime aula en studiepleinen in frisse, vrolijke kleuren en een 
sfeer waarin jij je snel thuis voelt. 

 
“ Het Alkwin Kollege biedt een veilige leer- en werkomgeving.” 
 

WAT ZIE JE DA ARVAN?
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 werkt aan je eigen leerdoelen en de 
docent coacht je bij het behalen van je doelen. De lessen duren 60 minuten en 
je werkt met een Chromebook. Je leert bij ons in de school en de klas, maar ook 
buiten school tijdens excursies en uitstapjes.

8 Informatiebrochure 2021/2022
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HAVO/VWO VWO

10 Informatiebrochure 2021/2022

De brugklas  
en verder...
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 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 met 
elkaar wat het beste bij jou past.

VWO+KLAS MET WETENSCHAPSORIËNTATIE (WON) EN  
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 het vwo+ verlopen de andere vaklessen soms net een beetje anders. Je wordt 
minder bij de hand genomen en krijgt de kans om meer zelf uit te zoeken, bijvoorbeeld 
hoe je je opdracht moet uitvoeren, in plaats van dat het allemaal kant en klaar 
uitgelegd wordt. Alles om jou te stimuleren het beste uit jezelf te halen.

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 (Wetenschapsoriëntatie Nederland). Lees meer over de WON verderop in 
deze folder. 

12 Informatiebrochure 2021/2022
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Volg je in de vwo+ klas klassieke talen, Latijn en/of Grieks? Dan kun je doorstromen naar de 2e klas 
gymnasium. Uiteindelijk kun je dan eindexamen doen in het Latijn en/of Grieks en kun je een gymnasium 
diploma behalen. 

DE MAVO/HAVO-KLAS
Is het nog niet zeker of je havo aankunt of heb je een mavo/havo advies, dan is de mavo/havo-klas een goede 
optie. De lessen worden zowel gegeven in het gebouw van Vakcollege 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 Vakcollege Thamen of naar de tweede klas havo van het 
Alkwin Kollege. 

DE UITSTELKEUZE-KLAS
Soms is het na het eerste leerjaar nog niet helder of havo of vwo de meest passende leerroute voor jou is. 
Dan heb je de mogelijkheid om plaats te nemen in de 2e klas havo/vwo. In deze klas wordt lesgegeven op 
vwo-niveau met extra begeleiding.

14 Informatiebrochure 2021/2022
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Heb je een vwo-advies? Houd je van extra uitdaging?  
Ben je nieuwsgierig en leergierig, houd je ervan om
op onderzoek uit te gaan? Ben je bovendien bereid je 
hiervoor extra in te zetten? Lees dan vooral verder wat het 
vwo+ op het Alkwin jou te bieden heeft! 

Op het vwo+  volg je alle vakken die de andere leerlingen ook 
volgen en daarnaast heb je ook een extra vak. Dat vak heet 
WON. Elke week heb je een blokuur WON, waarin je leert 
hoe je onderzoek moet doen door samen met je team een 
onderzoek te bedenken en uit te voeren. 

“WON heeft mij de uitdaging gegeven die ik nodig had.” 
Bij wetenschappelijk onderzoek doen, denk je vast aan 
allerlei proefjes in laboratoria. Maar onderzoek doen gebeurt 
op veel meer manieren en op allerlei gebieden. Naast het 
opzetten en uitvoeren van verschillende onderzoeken leer 
je ook kritisch denken en niet zomaar alles voor waar aan te 
nemen.

Daarnaast willen we je uitdagen om lef te tonen (andere taken dan je gewend bent of waar je goed in bent op je 
te nemen), om je creativiteit in te zetten, om te leren van je ‘fouten’, om een eigen mening te ontwikkelen en 
respect te hebben voor die van een ander. 

Een keer per jaar presenteer je samen met alle WON-leerlingen van het Alkwin één van de onderzoeken aan je 
medeleerlingen en je ouder(s)/verzorger(s). Dat gebeurt tijdens de zogenaamde Alkwin-WON-manifestatie. Het 
beste groepje van elke jaarlaag vertegenwoordigt de school bij de regionale ronde. En wellicht kom je zelfs uit 
tijdens de landelijke finale van de WON-manifestatie. 

Klas 1
In de eerste periode leer je wat wetenschap eigenlijk is. Je gaat met je klas het Moendoesspel spelen, om kennis te 
maken met de wereld van de wetenschap. In de eerste klas bedenk je met je team onderzoeken, die gaan over het 
gedrag van mensen. Als je onderzoek doet, kun je verschillende methodes gebruiken:
• bronnenonderzoek (je leest wat erover geschreven is)
• observatie (je kijkt wat er gebeurt) 
• enquête (je neemt een vragenlijst af)
• interview (je stelt vragen)
• experiment (je bedenkt een proef)

Klas 2
Na de eerste klas bepaal je of WON echt bij je past en of je ermee door wilt gaan. Ga je door met de WON? Dan 
merk je dat de WON lessen gekoppeld zijn aan 4 vakken: natuurkunde, biologie, geschiedenis en Nederlands.

Klas 3
In de derde klas doe je een groot onderzoek naar een onderwerp dat je helemaal zelf mag bedenken: iets dat 
je echt heel interessant vindt. We noemen dit het mini-profielwerkstuk. Je leert hoe je kunt checken of je 
onderzoeksresultaten kloppen met behulp van statistiek. Verder leer je over belangrijke wetenschappers in de 
geschiedenis en de manier waarop er naar wetenschap werd gekeken bij wetenschapsfilosofie.

Wanneer je drie jaar lang de WON-lessen hebt gevolgd, ontvang je een officieel Junior Certificaat van de WON 
Akademie. 

WON 
Wetenschapsoriëntatie Nederland

16 Informatiebrochure 2021/2022
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“Als je later onderzoek gaat doen, loop je door WON al 10 stappen voor op je 
leeftijdsgenoten”

Bovenbouw
In de bovenbouw maak je echt kennis met de wetenschappelijke wereld. Je krijgt dan het vak Big History. 
Dit gaat over de geschiedenis van de aarde vanaf de oerknal tot nu. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden, heeft het niet zoveel met geschiedenis te maken, maar wel met scheikunde, natuurkunde, 
biologie en het gedrag van mensen.

Vanaf de vijfde klas ga je zelfs al lessen op de universiteit volgen en komen wetenschappers vanuit 
de universiteit op het Alkwin een gastcollege geven. Uiteindelijk pas je in de vijfde en zesde klas al je 
wetenschappelijke kennis toe bij het maken van je profielwerkstuk, een groot afsluitend onderzoek. Je 
ontvangt dan bij je diploma een WON-certificaat. 

Wie weet val je door alle extra kennis en ervaring op het gebied van onderzoek doen wel in de prijzen bij 
een van de landelijke profielwerkstukwedstrijden! WON heeft mij 

de uitdaging 
gegeven die ik 
nodig had.

18 Informatiebrochure 2021/2022
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Gymnasium
Wist je dat…
• gymnasium in het oud-Grieks betekent ‘plaats om naakt te zijn’?
• de crème Nivea niet zomaar die naam heeft? Het betekent namelijk wit.
• voetbalclub Ajax vernoemd is naar een held uit de Trojaanse oorlog?
• de Romeinen vroeger met meerdere mensen tegelijk naar het toilet gingen? Konden ze lekker roddelen... 

Heb je plezier in taal, heb je interesse in geschiedenis en hou je wel van een beetje puzzelen, dan kan je in de eerste 
klas kijken of het volgen van een gymnasiumopleiding iets voor jou is. 

Terwijl andere leerlingen hulples krijgen, kun jij je verdiepen in de klassieke talen: Latijn en Grieks. Naast het leren 
van de taal, komt ook de cultuur aan bod: hoe leefden de Romeinen en Grieken,  hoe zit het met de goden en 
bijbehorende mythologische verhalen etc. 

Na elke periode kun je ervoor kiezen of je doorgaat met klassieke talen. Je zult merken dat het soms best een 
beetje moeite kost. Soms begrijp je het ook niet gelijk. Dat is helemaal niet erg!  Je hoeft geen uitzonderlijk talent 
te hebben om Latijn en Grieks te volgen, maar doorzettingsvermogen is wel belangrijk. Naast inzicht moet je 
ook bijvoorbeeld woordjes en rijtjes uit je hoofd leren. Dat stampen wordt een stuk leuker als je er een liedje of 
spelletje bij maakt. Wanneer je in de eerste klas het hele jaar klassieke talen volgt, dan kun je vanaf de tweede klas 
gymnasium volgen. 

Belangrijk om te weten: bij onvoldoende aanmeldingen in de bovenbouw voor één van de klassieke talen, kun je 
deze lessen volgen op het Keizer Karel College.

In de tussentijd ga je in de vijfde klas naar Rome en een paar keer op excursie. Je bezoekt niet alleen musea met 
een klassiek tintje, maar ook theatervoorstellingen of lezingen. Doe je in (één van) beide talen examen, dan krijg je 
een officieel gymnasiumdiploma.

Gymnasium
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Alkwin aanbod
ALKWIN KOLLEGE KEUZE UREN (AKKU)
Wekelijks staan er AKKU-uren in je rooster ingepland. Tijdens deze uren kun je 
kiezen uit ondersteuningsuren voor een specifiek vak of voor hulp bij bijvoorbeeld 
faalangst of het plannen van je schoolwerk.

ALKWIN WORKSHOPS
Naast de gewone schoolvakken bieden we je graag de mogelijkheid om te ontdekken 
wat je leuk vindt of waar je goed in bent of wilt worden. In deze workshops kies je 
uit een verrijkingsaanbod zoals bijvoorbeeld koken, natuur- en scheikundeproeven 
doen, sport, theater, et cetera. Je kunt daarnaast ook deelnemen aan het koor, het 
orkest, de jaarlijkse musical en sportwedstrijden.

CAMBRIDGE ENGLISH
Vanaf klas 2 (havo én vwo) kun je Cambridge English kiezen om je Engels naar een 
nog hoger niveau te brengen.

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 bedrijfje! 

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 uiteindelijk ga je op reis. Je hebt keuze uit een gevarieerd aanbod van steden zoals 
bijvoorbeeld Barcelona, Berlijn, Florence, Krakau, Londen, Nederland, Praag, Parijs 
of Rome.

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 en plannen. 

We vinden het belangrijk dat je je bij ons op school prettig en veilig voelt. Op het Alkwin wordt het pesten 
en discrimineren aangepakt en krijgt veel aandacht van het gehele personeel.

STUDIEBEGELEIDING
Goede begeleiding vinden we belangrijk op het Alkwin Kollege. Een greep uit ons aanbod: 
• mentoruur: je hebt wekelijks een mentoruur en er worden met regelmaat mentorgesprekken gevoerd; 
• studietips, je leert 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 of vaardigheden hebt;
• bobo’s: bovenbouwleerlingen kunnen je helpen bij een bepaald vak; 
• bobo+ers: 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 zodat je geen  
    tussenuren hebt.

RAPPORTAGE STUDIERESULTATEN
Via het leerlingvolgsysteem (Magister) op internet kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) continu je 
behaalde resultaten inzien. Twee keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken waarin jij jouw ouder(s)/
verzorger(s) en je mentor presenteert hoe het op school met jou gaat en op welke ontwikkelpunten je 
jezelf de komende periode gaat richten. Deze driehoeksgesprekken vinden we belangrijk, om ‘thuis’ en 
‘school’ zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Tussentijds zijn de mentor en de afdelingsleider 
telefonisch en via e-mail bereikbaar.
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Aanmelding en toelating
A ANMELDEN HAVO/VWO OF VWO+ KLAS
Is het Alkwin Kollege de school voor jou? Je kunt je in de week van 1 maart t/m 5 maart 2021 aanmelden via onze website:  
alkwin.nl/groep8/aanmelden. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op dat moment op de website.

AANMELDEN MAVO/HAVO-KLAS
Inschrijving voor de mavo/havo-klas is alleen mogelijk op Vakcollege Thamen. Voor meer informatie over het Vakcollege Thamen 
bekijk de website www.thamen.nl.

TOELATINGSPROCEDURE
Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de schoolbesturen van het 
basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt. In alle hieronder beschreven gevallen geldt, dat je voldoet aan de 
toelatingseisen.  
 
In de eerste ronde van de kernprocedure kom je in aanmerking voor plaatsing in de havo/vwo- of de vwo+ klas als je: 
• woont in of op een basisschool zit in Uithoorn, de Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart, de gemeente Nieuwkoop;
• uit een andere gemeente komt en een broer of zus op het Alkwin hebt of een kind bent van een personeelslid;
Als je uit een andere gemeente komt en geen broer of zus of ouder op het Alkwin hebt, word je geplaatst als hier plaats voor is. 
Bij teveel aanmeldingen moet je om een beschikbare plaats loten. De afgelopen jaren is er niet geloot.

Voor plaatsing in de mavo/havo-klas kom je in aanmerking als je: 
• woont in of op een basisschool zit in Uithoorn, de Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart, De Ronde Venen of gemeente Nieuwkoop;
• uit een andere gemeente komt, een broer of zus op het Alkwin hebt of een kind bent van een personeelslid van het Alkwin  
   of Thamen;

Als je je aanmeldt tijdens de tweede ronde van de kernprocedure of na het ophogen van je advies n.a.v. de eindtoets, kun je 
geplaatst worden, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn in de betreffende havo/vwo- of de vwo+ klassen.

Voor meer informatie over de toelatingseisen, kijk op onze website: alkwin.nl/groep8/aanmelden

https://alkwin.nl/groep8/aanmelden
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LEERMIDDELEN
Het gratis boekenpakket bestaat uit boeken en digitaal materiaal en wordt 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 ongeveer € 300,--. Er kan 
desgewenst een verzekering worden afgesloten. Via het Alkwin Kollege word je geïnformeerd 
over de specificaties waar het Chromebook aan moet voldoen.  

OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige bijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld (door de 
medezeggenschapsraad) op € 120,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële 
bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering 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 VAN 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.

Informatie voor je 
ouders
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ONTDEK HET ALKWIN KOLLEGE
In deze bijzondere tijden van corona (COVID-19) passen wij onze Open dag aan. Ontdek het Alkwin Kollege online, 
bekijk onze website:  alkwin.nl/ontdek-alkwin. Op dinsdag 9 februari 2021 doen wij een Alkwin Live waarin wij je 
graag online kennis laten maken met onze school.

LESSENMIDDAG
Als je in groep 8 zit, laten we je graag ervaren hoe er op het Alkwin Kollege les wordt gegeven. Hiervoor is de speciale 
lessenmiddag. Aanmelden voor de lessenmiddag kun je vanaf 18 december 2020 op alkwin.nl/ontdek-alkwin.
Datum: woensdag 17 februari 2021
Tijd: 13.30 uur tot  16.30 uur

DE AANMELDDAGEN
Data: 1 maart t/m 5 maart 2021 
De volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de toelating.

TOELATING
Half april 2021 krijg je bericht over de plaatsing.
 
EERSTE ONTVANGST BRUGKLASSERS
Als je toegelaten bent kom je op woensdag 23 juni 2021 om 14.30 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 30 juni 2021 om 14.30 uur.
 

EERSTE SCHOOLDAG 2021-2022
Op maandag 23 augustus 2021 is de eerste schooldag. De eerste dagen staan in het teken van kennismaking met je 
nieuwe school, je mentor en je medeleerlingen. We besteden ook aandacht aan het werken met een Chromebook.

Belangrijke data

https://alkwin.nl/ontdek-alkwin
https://alkwin.nl/ontdek-alkwin
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