
Welkom bij de informatieavond van 
2-havo!



Team 2-3 havo!



2-havo in 2022-2023
Dit jaar bestaat de jaarlaag uit 149 leerlingen, waarvan:

● 120 leerlingen uit de brugklas doorgestroomd
● 1 doubleur uit 2-vwo
● 12 doubleurs uit 2-havo
● 16 zij-instroomleerlingen (Thamenklas of andere school)

Verdeeld over 5 klassen



2-havo in 2022-2023
Mentoren:

2H1: Suzanne Bakker & Michiel Fritz

2H2: Jeannine Breems & Susan Appelman

2H3: Jörgen van Remoortere & Nikki Tamis

2H4: Sander Kroon

2H5: Gerben Strampel & Stefan Olijerhoek

Ondersteuning van:

Onderwijscoördinator & teamcoördinator

Mathieu Bax

Remedial teachers: o.a. Suzanne Bakker

Counselors: o.a. Michiel Fritz 

Zorgcoördinator: Ida Struiksma

Trajectvoorziening (begeleiders passend 
onderwijs)

Afdelingsleider:
Janine Werkendam-Könemann



Programma

● Algemene informatie in de aula
● Kennismaken met de mentor(en) van uw kind in 

de lokalen (specifieke informatie)
● Einde uiterlijk 20.30 uur



Start schooljaar
Introductiedagen: leren kennen klas en mentoren
Nieuw: klassen met clusters in 2-havo
Nieuw: roosterprogramma Zermelo
Mentorlessen en mentorgesprekken (ML en MG)



Onderwijs in 2-havo
● Eigen keuze vreemde talen, natuurkunde, BV & MU
● Dit jaar keuzemoment: beeldende vorming of muziek
● Mentorlessen: sociaal-emotionele vaardigheden, studievaardigheden, 

planningsvaardigheden en mentorgesprekken (begeleiding) (ML, MG)
● Alkwin Keuze Lessen op ma-7 en do-1
● Programma voor Toetsing in de Onderbouw (PTO)
● Toetsweken voor alle leerlingen
● Formatief handelen 



Onderwijs in 2-havo
● PTO (Programma van Toetsing in de Onderbouw)
● Toetsweken voor alle leerlingen 

zie: https://alkwin.nl/leerlingen/toetsen-en-examens/

● Terugkerende cyclus met toetsweek, docentenvergaderingen of 
feedback voor de leerling via leerlingbespreking.nl, daarna 
driehoeksgesprekken 

● Minder toetsen in lesweken

https://alkwin.nl/leerlingen/toetsen-en-examens/


Feedback via leerlingbespreking.nl



Onderwijs in 2-havo
Na resultaten van toetsweek 2:

● Bespreken van de vorderingen van alle leerlingen in 
docentenvergadering

● Indien nodig: perspectief op succesvol doorlopen van de havo: fuik in 
3-havo! 

● Bespreken in driehoeksgesprek (week van 20 februari) 

Bij zorg is een back-up van belang:

● Oriënteren op vmbo-t (instroom in 3 vmbo-t/mavo), AKL
● Aanmelden zij-instroomprocedure vóór 1 mei 2023 door ouders



Extra ondersteuning
● AKL: op initiatief van leerling of dringend advies mentor
● huiswerkklas woe 7e en vrijdag 7e, aanmelden via de mentor
● Het Studielokaal: www.hetstudielokaal.nl (kosten)

http://www.studielokaal.nl


Leerling/ouder(s)/school
Pedagogische driehoek



GGD
Team JGZ Alkwin Kollege

Jeugdarts: Kamla Kohli

spreekuur op maandagen op AK

Jeugdverpleegkundigen:

Malon Luttik

Websites:

www.ggd.amsterdam.nl 

www.jouwggd.nl (chat voor jongeren)

Ziekteverzuimbegeleiding MAZL

(medische advisering zieke leerlingen)

Bij bovengemiddeld ziekteverzuim

Doel: voorkomen langdurig 
schooluitval of voortijdig en/of 
schoolverlaten

● School informeert ouder/leerling over 
aanmelding

● Jeugdarts nodigt leerling en ouder uit 
voor gesprek

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


GGD
Gezondheidsonderzoek in klas 2 en 4 ‘Jij en je gezondheid’

● Digitale vragenlijst, wegen/meten
● Eventueel gesprek met verpleegkundige (op school)
● Info via de mail



Informatie
Via uw zoon/dochter

Website www.alkwin.nl: 

● Vakantierooster
● Rooster(wijzigingen): Zermelo!
● Programma van Toetsing Onderbouw
● Vooruitzichten

Magister ouder-app

E-mail / telefoon

Driehoeks(gesprekken)

Facebook - Instagram

http://www.alkwin.nl


Wie voor wat?
Verzuimteam

● ziekte: ‘s ochtends bellen of antwoordapparaat inspreken/mailen naar 
verzuim@alkwin.nl 

● bezoek tandarts/dokter graag vóóraf doorgeven
● registratie en afhandeling rondom te laat komen, gele kaarten, rode kaarten
● informeren ouder(s)/verzorger(s) via de mail over verzuim
● verlofaanvragen indienen (alleen binnen wettelijke kaders)

Mentor

Eerste aanspreekpunt voor vragen en contact over uw zoon/dochter

Afdelingsleider 

Disciplinaire zaken, vragen over onderwijs of organisatie (j.werkendam@alkwin.nl)

mailto:verzuim@alkwin.nl
mailto:j.werkendam@alkwin.nl


Voor in de agenda!
Paar highlights:
Toetsweek 1: ma 7 - vrij 11 november

Week van 5 december: driehoeksgesprekken voor àlle leerlingen

Doorgeven keuze muziek of beeldende vorming via Zermelo: 
februari

Week van 20 februari: driehoeksgesprekken



Naar de mentoren!
Klas Mentor(en) Lokaal

2h1 Michiel Fritz & Suzanne Bakker 107

2h2 Susan Appelman & Jeannine Breems 210

2h3 Jörgen van Remoortere & Nikki Tamis 206

2h4 Sander Kroon 208

2h5 Gerben Strampel & Stefan Olijerhoek 034


