
1| Een docent op het Alkwin Kollege
     is een docent die

- plezier in zijn werk heeft en dit uitstraalt
- bevoegd en bekwaam is
- mentor is
- empatisch vermogen heeft
 -feedback geeft en ontvangt
- inspeelt op verschillen tussen leerlingen
- vertrouwen heeft in leerlingen
- leerlingen ruimte geeft en de regie
   behoudt
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- leerlingen de juiste vragen
   stelt en doorvraagt
- leerlingen en collega’s
   motiveert iets extra’s te doen
- leerlingen leert samenwerken
- leerlingen voorbereidt op
   de eisen van de 21e eeuw
- leerlingen positief benadert

2| Een docent op het Alkwin Kollege 
     is een docent die

- bevlogen is
- zich wil blijven ontwikkelen
- zich inzet voor de school
- ruimte neemt en proactief is
- reflecteert op zijn eigen handelen
- graag samenwerkt; in team, sectie
- gelooft in de ontwikkeling van de leerling en zichzelf
- bereid is verantwoordelijkheid te nemen
   en verantwoording af te leggen
- het beste uit leerlingen wil halen
- leerlingen enthousiasmeert, uitdaagt en motiveert
- ontwikkelingen van buiten naar binnen haalt
- goede resultaten behaalt
- een onderzoekende houding heeft

3| Om dit alles mogelijk te maken biedt 
     het Alkwin Kolege de docent

- een plezierige en veilige leer- en werkomgeving
- een goed geoutilleerd en onderhouden gebouw
- een gestructureerde en georganiseerde school
- ruimte om zichzelf te zijn
- ruimte om zich te ontwikkelen
- ruimte om opbouwend kritisch te zijn
- ruimte om te leren van gemaakte fouten
- ontwikkelingsgerichte feedback
- keuzemogelijkheden binnen de kaders van
   de school


