Het Alkwin een veilige school! 1
Iedereen wil graag een leuke en succesvolle schooltijd. Iedereen heeft

Als je het lastig vindt om meteen naar een volwassene te gaan, zoek

zelfs recht op een leuke schooltijd, vinden wij: het personeel van het

dan contact met één van onze contactleerlingen. Hun foto’s en e-mail-

Alkwin Kollege. Maar wat kun je doen als dit niet lukt?

adressen vind je op de Alkwinsite. Op de site van het Alkwin Kollege

Deze flyer geeft in het kort aan bij welke mensen je terecht kunt als er

vind je meer uitgebreide informatie over de hulp die je op het Alkwin

iets niet lekker loopt of wanneer je ergens mee zit. De eerste persoon

Kollege kunt krijgen. Ga naar http://www.alkwin.nl en klik op ouders of

die je op weg kan helpen is natuurlijk je mentor.

leerlingen en dan op zorgteams.

Bij wie kan je terecht voor? 1
Hulp bij problemen in de persoonlijke sfeer

Hulp bij problemen

Een lastige thuissituatie, te weinig zelfvertrouwen, faalangst, omgaan met anderen, enz.

betreffende

Counselors

agressie en

l

Elise Daalmeijer

l

Ria de Lange

l

Sanne Oosterwaal

l

Annemieke Wicherink

e.daalmeijer@alkwin.nl		 r.de.lange@alkwin.nl		 s.oosterwaal@alkwin.nl		 a.wicherink@alkwin.nl

(huiselijk) geweld
Aandachtsfunctionaris
kindermishandeling
l

Elise Daalmeijer
e.daalmeijer@alkwin.nl

Elise Daalmeijer

Ria de Lange

Sanne Oosterwaal

Annemieke Wicherink

Klachten over ongewenst gedrag
Seksuele intimidatie, agressie, pesten en ander

Informatie over

ongewenst gedrag over personeel / leerlingen.

doorverwijzen

Contactpersonen

naar hulpverlening

Hulp bij het kiezen van een profiel

Ceelina Janmaat

Voor doorverwijzen naar

of vervolgopleiding

c.janmaat@alkwin.nl

bijv. counselors en

Decanen: kamer 009

Marco van Overveld

externe hulpverlening.

l

l

l

m.van.overveld@alkwin.nl

Elise Daalmeijer

m.claassens@alkwin.nl

Zorgcoördinator
l

Ida Struiksma

l

i.struiksma@alkwin.nl

Ceelina Janmaat

Miek Claassens

Jannes Visser
j.visser@alkwin.nl

Marco van Overveld

Ida Struiksma

Miek Claasssens

Jannes Visser

Het slechtste wat je kunt doen, is niets doen.
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Bij wie kan je terecht voor? 1
Hulp bij problemen

HULP OP SCHOOL VOOR

die te maken

LEERLINGEN DIE IN DE

hebben met pesten

TRAJECTVOORZIENING

Aandachtsfunctionaris

ZITTEN

pesten

Begeleider Traject

l

Gerda van der Klauw-

voorziening: lokaal 120

Stokman

l

g.van.der.klauw@alkwin.nl

Gerda van der KlauwStokman

André Heijting

André Heijting
a.heijting@alkwin.nl

Lous Oudejans
l

Lous Oudejans
l.oudejans@alkwin.nl

Hulp bij leerproblemen
Bijv. als je dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen hebt.
Remedial Teachers: lokaal 136

Ingeborg Derks

Kitty Oordijk

l

Ingeborg Derks

i.derks@alkwin.nl

l

Kitty Oordijk

k.oordijk@alkwin.nl

l

Rianne Vlooswijk

r.vlooswijk@alkwin.nl

Rianne Vlooswijk

Overige hulp van buiten het Alkwin Kollege

Preventiewerker
Brijder Jeugd:
Hulp bij vragen
Schoolarts

Maatschappelijk

over alcohol/drugs

Mevr. Anouk Lucas, arts

werker

Dhr. Leo Clarijs

Jeugdgezondheidszorg

Dhr. Raoul Losekoot

Voorlichting en preventie verslavingszorg Brijder Jeugd

Spreekuur op afspraak

School maatschappelijk

in Gezondheidscentrum Waterlinie

Tel GGD: 020-5555964

werker

Tel 06-23910261 E-mail leo.clarijs@brijder.nl

alucas@ggd.amsterdam.nl

r.losekoot@altra.nl

www.brijderjeugd.nl / www.twitter.com/brijderjeugd

Externe vertrouwenspersoon

Leerplicht ambtenaar

Kinder-

Voor klachten m.b.t. ongewenst gedrag

Dhr. Dirk Jan de Boer

telefoon

Mevr. Heleen de Jong

leerplicht@uithoorn.nl / dirk.jan.de.boer@uithoorn.nl

Tel 0800-0432

Spreekuur op afspraak

Mw. Angela de Jong

info@heleendejongadvies.nl of via de contactpersonen

Pedagogisch Adviseur Leerplicht Gemeente Uithoorn
angela.de.jong@uithoorn.nl

Voor e-mail- en andere adressen:
zie het informatieboekje en/of bezoek onze site www.alkwin.nl klik op onderwijs en dan op begeleiding
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