
Miek Claassens    m.claassens@alkwin.nl
Robert Dolman    r.dolman@alkwin.nl
Sharon Held      s.held@alkwin.nl
Lieke Kievits      l.kievits@alkwin.nl
Ron Milius      r.milius@alkwin.nl
Sanne Oosterwaal   s.oosterwaal@alkwin.nl
MMichel Takes     m.takes@alkwin.nl
Marieke Vermeij    m.vermeij@alkwin.nl
Merel Vrolijk     m.vrolijk@alkwin.nl

De mentor is het eerste aanspreekpunt! Hij/zij verzorgt 
mentorlessen, voert individuele begeleidingsgesprekken en 
begeleidt het lob (loopbaanoriëntatie begeleiding).

De decaan is de vraagbaak op gebied van vervolgstudies en 
verzorgt daarnaast het lob-programma. 

Miek Claassens        
m.claassens@alkwin.nl
kamer 009

Mentor

Decaan

De afdelingsleider is er voor vragen over roosters, disciplinaire 
maatregelen, antwoorden op vragen en klachten die met de 
school te maken hebben.

Annemarie Bronneman - van Overveld                              
a.bronneman@alkwin.nl                                                       
0297-566903 (doorverbinden via receptie)                      
Aanwezig op ma, di, do en vrij        
kkamer 054

Let op! 
Aanvragen bijzonder verlof verlopen tegenwoordig via 
verzuim@alkwin.nl.

Alkwin.nl

Tumult

Decanaat

Classroom

Homepage
Kijk voor het laatste nieuws en handige links op de website. 
Onderaan de homepage vind je links naar o.a.:
 Vooruitzichten: alle activiteiten in de komende periode; 
 Roosters: zowel de roosters per leerling / klas / docent als de 
  roosterwijzigingen per dag zijn in te zien via de Zermelo-portal:                       
    https://alkwin.zportal.nl/ Via de portal kun je ook de webapp installeren op je
 telefoon. 
    Magister: t.b.v inzien cijfers en absenties;
 Schoolgids: diverse info o.a. over ziek melden, verlof aanvragen, lessentabel,   
 taakverdeling personeel, e-mailadressen personeel.

Leerlingen- toetsen & examens
  Toetsweken: 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 hoeveel 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.

De mentormethode m.b.t. studievaardigheden kent ook een oudersite met 
tips van Tumult. 

Op de Alkwin website zijn onder het kopje decanaat oa. de voorlichtingsagenda, 
keuzegids, FAQ’s en handige links te vinden.
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Afdelingsleider

Handige bronnen

Overige praktische informatie voor leerlingen is te vinden via de Google 
Classroom 5h algemeen (code: h4wbzf6).


