
Welkom bij de informatieavond van 
3-havo!



Team 2-3 havo!



3-havo in 2022-2023
Mentoren:

3H1: Helen Bos-van der Zwaard & Ricardo 
Kleine

3H2: Marije van Marle & Tim Beerendonk

3H3: Mathieu Bax & Niels Wesseling

3H4: Mireille Kramer & Jan Paul Heemskerk

3H5: Manuel Torres Gomez

3H6: Saskia van Loon & Mathieu Bax

Ondersteuning van:

Onderwijscoördinator & teamcoördinator

Mathieu Bax

Remedial teachers: o.a. Suzanne Bakker

Counselors: o.a. Michiel Fritz 

Zorgcoördinator: Ida Struiksma

Trajectvoorziening (begeleiders passend onderwijs)

Decaan havo: Miek Claassens

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 21.15 uur



Start schooljaar

Introductie: leren kennen van nieuwe klasgenoten en 
mentoren
Nieuw: klassen en clusters
Nieuw: roosterprogramma Zermelo



Onderwijs in 3-havo
● Mentorlessen: 

○ studie- & planningsvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden
○ profielkeuzelessen 
○ mentorgesprekken (ML & MG)

● Brede vorming: breed lespakket ivm afsluiting basisvorming
● AKL (Alkwin Keuze Lessen): vakondersteuning, rekenen, diataal
● PTO (Programma van Toetsing in de Onderbouw)
● Toetsweken voor hele school 
● Formatief handelen



Onderwijs in 3-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



Profielkeuze
● Aparte informatieavond door de decaan 
● Keuzelessen door de mentor (interesses, kwaliteiten)
● Profieldagen
● Advisering door de vakdocenten
● Informatica en Bewegen Sport & Maatschappij (BSM)
● Betrouwbare informatie via website Alkwin decanaat: 

https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/

https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/


Nieuw! AVA-punten
● Algemeen Vormende Activiteiten (40 uur)
● Boekje met mogelijkheden 
● KVT-ers
● Sportclub etc
● Ontlastend in havo bovenbouw!



Na toetsweek 2
Bespreken van de vorderingen van alle leerlingen in docentenvergadering

● Profielkeuze 4-havo advies in driehoeksgesprek (week van 20 febr)
● Indien nodig: perspectief op succesvol doorlopen van de havo: fuik in 

3-havo! 

Bij zorg is een back-up van belang: contact met mentor & decaan!

● Oriënteren op vmbo-t (instroom in 3 vmbo-t/mavo)
● VAVO bijv Nova College (min. leeftijd 16 jaar op 1 oktober)
● Aanmelden zij-instroomprocedure VO vóór 1 mei 2023 door ouders



Leerling/ouder(s)/school
Partnerschap in de pedagogische driehoek:



GGD
Team JGZ Alkwin Kollege

Jeugdarts: Kamla Kohli

Jeugdverpleegkundigen:

Malon Luttik

Websites:

www.ggd.amsterdam.nl 

www.jouwggd.nl (chat voor jongeren)

Screening vorig jaar: te weinig slaap

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


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, antwoordapparaat inspreken of via verzuim@alkwin.nl 
● bezoek tandarts/dokter etc graag vooraf doorgeven
● registratie en afhandeling rondom te laat komen, gele kaarten, rode kaarten
● informeren ouder(s)/verzorger(s) via de mail
● 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

Voorlopige profielkeuze via Zermelo: februari 2023

Week van 20 februari: driehoeksgesprekken profielkeuze

Definitieve profielkeuze via Zermelo: maart 2023



Naar de mentoren!

Klas Mentor(en) Lokaal

3h1
Helen Bos-van der Zwaard & Ricardo 
Kleine 135

3h2 Marije van Marle & Tim Beerendonk 018
3h3 Niels Wesseling & Mathieu Bax 136
3h4 Mireille Kramer & Jan Paul Heemskerk 157

3h5 Manuel Torres Gomez 151
3h6 Saskia van Loon & Mathieu Bax 238


