
 

 

 

   Datum: 20 april 2022

 

Stefan Winters

Gisteren, dinsdag 19 april, hebben we met een grote groep leerlingen en collega’s 

afscheid kunnen nemen van Stefan en hebben we de ouders en broer Jeffrey kunnen 

condoleren. 

Vrijdag is de herdenkingsdienst in Wilnis en aansluitend de begrafenis. Een groep 

medewerkers en leerlingen heeft aangegeven deze bijeenkomst te bezoeken. Er zal 

daarom een aangepast rooster gelden, houd de rooster-tv dus goed in gaten. Aansluitend aan de begrafenis is 

er vrijdag in lokaal 50-51 gelegenheid om met elkaar na te praten voor wie dat wil. 

Het herdenkingsplekje blijft voorlopig in de hal staan. Het opvanglokaal voor leerlingen die het nodig hebben 

om even tot rust te komen is verplaatst naar lokaal 103.

 

Terug op school na de lockdowns



Begin april heeft het 4&5-havo team een brief aan hun leerlingen/ouders gestuurd. In deze brief 

hebben zij hun zorgen gedeeld: door de lockdowns hebben docenten meer moeite om leerlingen 

‘aan te krijgen’. Leerlingen laten gedrag zien dat we niet op die manier kennen. Ze zijn vervreemd 

van school en de schoolroutines, sommigen zijn gelaten en weinig betrokken. Het is moeilijk ze 

weer aan het roer te krijgen van hun eigen ontwikkeling. Middelbare scholen in heel Nederland 

worstelen hiermee (zie ook het maartnummer van het onderwijsblad “van twaalf tot achttien”). Het is 

geen gemakkelijke tijd waarin pubers leven. Door corona hebben zij minder kunnen sporten, minder 

contact gehad met leeftijdsgenoten en minder structuur op school ervaren. 

We constateren nu dat er veel leerlingen zijn, ook in de onderbouw van het havo, op het vwo en in 

de brugklas, die moeite hebben zich aan de schoolregels te houden, moeite hebben hun 

schoolwerk te organiseren, het tempo niet kunnen bijhouden en/of vermoeid zijn.

Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om als school structuur te bieden in een veilige 

leeromgeving. Wij willen de leerlingen optimaal laten presteren en daarvoor is het effectief kunnen 

gebruiken van de lestijd een voorwaarde. In de komende weken gaan wij hier dan ook meer 

aandacht aan besteden. De focus komt daarom te liggen op: geen gebruik van het mobieltje in de 

klas, de lestijd van 60 minuten ten volle benutten en actieve leerlingen in de klas.

In de mentorlessen onderstrepen wij het belang van plannen en helpen wij leerlingen hun werk ook 

te plannen. Wij spreken leerlingen aan op het niet navolgen van de schoolregels. We gaan in 

gesprek met de leerling, de klas en/of mentorgroep. Wij geven de leerling feedback via leerlingbespr

  eking.nl.

Wij kunnen het echter niet zonder uw steun en vragen u dan ook om naar aanleiding van deze brief 

in gesprek te gaan met uw kind. Zo kunnen we samen (school, ouders, leerlingen) zorg dragen voor 

een optimale leeromgeving en bijbehorende resultaten.

 

Doubleursklas 3 en 4 havo

Na de meivakantie willen we starten met een ‘doubleursklas’ voor huidige leerlingen in 3e en 4e 

havo. We hebben gemerkt dat door corona een bepaalde groep leerlingen basisvaardigheden 

onvoldoende beheerst en dus niet kan worden bevorderd. In de resterende periode van het 

schooljaar willen we deze leerlingen bij elkaar plaatsen om gezamenlijk aan de benodigde 

basisvaardigheden bij vakken te werken. Zodoende realiseren we hopelijk een betere herstart in het 

nieuwe leerjaar. Met de betrokken leerlingen en ouders zijn we uiteraard tijdig het gesprek gestart.

 

Alkwin voor Oekraïne

In diverse klassen zijn er acties geweest om geld op te halen voor Oekraïne! Een totaalbedrag 

hebben we helaas nog niet, maar hulde aan alle leerlingen die zich hiervoor hebben ingezet!

 

http://leerlingbespreking.nl/
http://leerlingbespreking.nl/


 

Galafeest examenleerlingen

Op donderdag 21 april vindt het galafeest voor de 

eindexamenleerlingen plaats bij partycentrum Oasis. 

We zien ernaar uit! 

Na de meivakantie starten de eindexamens: we 

wensen de leerlingen veel succes!

 

Corona

Er zijn sinds de nieuwsbrief van 16 maart 85 besmettingen gemeld binnen de school (63 leerlingen 

en 22 collega’s). De laatste weken zien we dat het aantal besmettingen onder leerlingen sterk is 

afgenomen. Onder collega’s blijft dit naar verhouding hoger. 

Er worden geen individuele waarschuwingsbrieven verstuurd. De basismaatregelen blijven van 

kracht zoals hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig je handen wassen, thuisblijven bij 

klachten (en testen) en zorgen voor voldoende frisse lucht.  

Bij een positieve zelftest geldt een quarantaine advies van 5 dagen. Bij nauw contact met een 

positief getest persoon (ook bij huisgenoten) is er geen quarantaine meer noodzakelijk.

 

Loo proute Geertruidahoeve en rommel in de buurt

In verband met overlast zijn leerlingen sinds kort niet meer welkom in de Aldi supermarkt. Laten we 

voorkomen dat dit straks ook geldt voor de VOMAR door ons aan onderstaande afspraken te 

houden, we krijgen namelijk nog steeds veel klachten uit de buurt. 

Met de VOMAR en de buurt zijn afspraken gemaakt over een looproute om de Geertruidahoeve 

heen. Deze looproute is via het fietspad of langs de weg, zie bijgevoegd plaatje. Verlaat de school 

via de hoofdingang. Leerlingen mogen geen gebruik maken van de zij-ingang en 

leveranciersingang.  

Daarnaast willen we iedereen vragen om onderweg geen rommel achter te laten, op school staan 

voldoende prullenbakken om afval te deponeren. Of nog beter: wees bewust wat je koopt en beperk 

het plastic afval.



 

 

 

 

Ken jij het watertappunt al?

In het kader van de Gezonde School is er enige 

tijd geleden een watertappunt geïnstalleerd. Het 

watertappunt is nog een beetje onopvallend te 

vinden in de hal bij de piano, maar is helemaal 

klaar voor gebruik!

 

 



 

 

Fijne vakantie!

Namens alle medewerkers wens ik de leerlingen een heel fijne vakantie!

Nelleke Pedroli

Rector

Alkwin Kollege Uithoorn 

0297-566903 

info@alkwin.nl 

 www.alkwin.nl

 

https://alkwin.nl/
https://www.facebook.com/alkwin.kollegeuithoorn/
https://www.instagram.com/alkwinkollegeuithoorn/
https://www.youtube.com/channel/UCtTOIgm1AG321KGw1usF92w
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