
Donderdag 13 oktober 2022
Informatieavond ouders/verzorgers 
Leerjaar 2Vwo
20.15 - 21.30 uur
Afdelingsleider 2/3V
Tonny Hendriks



Team leerjaar 2/3V

 



Kennismaken
Mentoren
2V1 Jort van Rodenburg en Rita Borba da Silva lokaal 251
2V2 Josephina Hoekstra (en Sabrina Schütze) lokaal 34
2V3 Linda van Maaren en Maxime van Schaik talenplein
2V4 Peter Pattipeilohy en Heleen van Mens  lokaal 110
2V5 Linda Rabelink en Fahimeh Nourmoshtaghi lokaal 157

 Afdelingsleider Tonny Hendriks
Teamcoördinator Shirley Pietersen Bos



Programma ouderavond
● Algemene informatie in de aula 

door afdelingsleider Tonny 
Hendriks (max. 25 minuten)

● Ontmoeting met de mentor(en) 
in de klas van uw kind 
(ca. 30 minuten)



Contact
● De mentor is het eerste aanspreekpunt: details in lokaal
● Verzuimbriefjes (orthodontist, huisarts, enzovoort) 

inleveren bij de receptie 
● Afdelingsleider (schoolorganisatie)
● Verlofverzoeken naar de afdeling Verzuim: 

slechts bijzondere verzoeken naar AL

                                                                                        verzuim@alkwin.nl



Een tweede jaar op het Alkwin Kollege
Coronatijd, extra wennen na een periode thuis,
maar spanning van het nieuwe is eraf!

Sociale vaardigheden/welbevinden/
interactie: extremen zichtbaar: loverboys

 
 



Samenwerking 
leerling - ouder(s)/verzorger(s) - school 
● Partnerschap in de 

‘pedagogische driehoek’
● Gezamenlijk belang



Opbouw schooljaar in 4 delen

● toetsweken en PTO 
regelmaat en rust

● onderwijskundig concept 
aan ten grondslag

● lesuitval tegengaan als 
gevolg van ontwikkeltijd 
vanuit CAO 



Opbouw per periode
● voorbereiding op toetsweek (AKL 4 weken)

○ toetsweek (PTO)
■ inhaaltoets/herkansing 

p. 2 en 3 op di 2 wk na tw
● feedback vakdocenten 

(vergadering of leerlingbespreking.nl)
○ driehoeksgesprekken

● voorbereiding op toetsweek (AKL 4 weken)
○ toetsweek (PTO)  etc



Feedback via leerlingbespreking.nl



        Onderwijsondersteuning   
Ruimte om te groeien en zich te 
ontwikkelen is noodzakelijk: leren leren! 
Mentormethode TUMULT
● Actief - Betrokken - Samenwerken - Verantwoordelijk - 

Duurzaam
● Ontwikkeling naar steeds meer eigenaarschap voor de 

leerling (van activiteit naar leerdoel)
● Didactisch coachen, formatief evalueren, growth mindset

‘Educating the mind without educating the heart is no education at all’ (Aristoteles)

 



AKL, mentoruur, gesprekken
● Klassikaal mentoruur (M) twee mentoren op 1 klas
● Gesprekjesmentoruur (*M) 
● AKL - hulp/verrijkingsles (*akl)
● Coachingstijd mentor  
● Executieve vaardigheden
● Growth mindset

https://www.youtube.com/watch?v=_N9UEPIWzSk


Sociale veiligheid

● Anti-pestprotocol
● Twee coördinatoren: Marco van 

Overveld en Elise Daalmeijer
● Eerste aanspreekpunt voor personeel 

en ouders/verzorgers
● De mentor is het eerste

aanspreekpunt voor leerlingen
● Voorstelling Like me, Kikid



Sociale veiligheid
Mobiele telefoons en ongewenste activiteiten op device
● Tijdens de lessen in kluisje
● Niet filmen of fotograferen zonder toestemming
● Samenwerken aan de digitale opvoeding  
● chatfunctie op devices
● gamen (slaap!)



GGD
                          Gezondheidsonderzoek ‘Jij en je gezondheid’   
 
 Alle leerlingen uit de tweede en vierde klas : 
● gevolgen corona (net geweest)    
● digitale vragenlijst, wegen/meten
● eventueel een gesprek met JGZ op school
 
GGD stuurt vooraf informatie naar leerlingen en ouders



GGD
Ziekteverzuimbegeleiding: MAZL   
(medische advisering zieke leerlingen)
 
Leerlingen met bovengemiddeld ziekteverzuim 
Doel: vroegtijdig begeleiden ter voorkoming langdurige 
schooluitval en/of voortijdig schoolverlaten
 
● School informeert leerling en ouders over aanmelding
● Jeugdarts nodigt leerling en ouders uit 

voor gesprek



GGD

JGZ Alkwin Kollege: jeugdarts

Websites      
● www.ggd.amsterdam.nl
● www.JouwGGD.nl   -  chat voor jongeren

http://www.ggd.amsterdam.nl/
http://www.jouwggd.nl/


Tot slot
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en een fijne avond!

Mentoren
2V1Jort van Rodenburg en Rita Borba da Silva lokaal 251
2V2 Josephina Hoekstra en Sabrina Schütze lokaal 34
2V3 Linda van Maaren en Maxime van Schaik talenplein
2V4 Peter Pattipeilohy en Heleen van Mens  lokaal 110
2V5 Linda Rabelink en Fahimeh Nourmoshtaghi lokaal 157




