Open dagen
Open Avond met rondleidingen en demonstraties

Dinsdag 5-2-2019 van 15.30 - 21.30

Extra informatieavond over vwo+ WetenschapsOriëntatie (WON)

Donderdag 7-2-2019 van 19.00 - 20.30

Lessenmiddag voor leerlingen van groep acht

Woensdag 13-2-2019 van 13.45 - 15.45

Schoolprofiel

Adres
Postadres
Telefoonnummer
E-mail
Internetadres
Facebook
Instagram
Bestuur
Schoolleiding
Contactpersoon
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

Weegbree 55
1422 MT Uithoorn
Postbus 112, 1420 AC Uithoorn
0297-566903
info@alkwin.nl
www.alkwin.nl
www.facebook.com/alkwin.kollegeuithoorn
www.instagram.com/alkwinkollegeuithoorn
Stichting Keizer Karel
Dhr. Drs. R.T.P. Dijkstra, Mevr. N Pedroli
Mevr. A.L. Backer
Open katholiek
1555
Buslijnen 130, 147, 149, 174, 242, 340, 342,
347, 348

Ons onderwijs
Op het Alkwin Kollege werken personeelsleden en leerlingen actief
samen om het eigenaarschap van het leerproces van de leerling te
vergroten. Er worden lessen van 60 minuten gegeven waarin de
werkvormen zoveel mogelijk worden afgewisseld. De docent heeft
hierin steeds meer een coachende rol.
Het werken met digitale leermiddelen ondersteunt het leerproces.
De leerlingen werken met Chromebooks (laptops), die de ouders
zelf aanschaffen. Gespreide betaling en verzekering is via een
extern bedrijf mogelijk. In onze filosofie hoort vorming van
leerlingen niet beperkt te zijn tot leren alleen. Burgerschapsvorming
neemt een steeds belangrijkere plek in binnen ons onderwijs. Voor
alle leerjaren worden er daarom excursies, culturele activiteiten,
sportdagen en feesten georganiseerd. Daarnaast stimuleren we een
brede talentontwikkeling. De leerlingen krijgen al in het eerste jaar
een aantal keer een AKKU-workshop (Alkwin Kollege Keuze uur). In
deze workshops maken ze een keuze uit een verrijkingsaanbod
zoals koken, natuur- en scheikundeproefjes doen, leren reanimeren,
Chinees en diverse sportactiviteiten. Buiten de workshops om
kunnen de leerlingen ook deelnemen aan het koor, het orkest, de
musical en vele andere activiteiten. Getalenteerde leerlingen in de
vwo+ klassen dagen we uit met het doen van wetenschappelijke
onderzoeken. Daarom is het Alkwin Kollege aangesloten bij de WON
Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland). In een doorlopende
leerlijn van klas 1 t/m 6 verwerven de leerlingen over de volle
breedte wetenschappelijke kennis en vaardigheden.
Begeleiding
We besteden op het Alkwin veel aandacht aan leerlingbegeleiding.
Structureel staan er wekelijks twee hulplesmomenten op het
rooster. Leerlingen kunnen dan extra ondersteuning krijgen bij één
of twee vakken, in sociale en cognitieve vaardigheden en remedial
teaching. Ook is er de mogelijkheid om aan een huiswerkklas deel te
nemen.Daarnaast heeft elke leerling een eigen mentor, die tevens
contact onderhoudt met de ouders. Er is een wekelijks mentoruur in
het rooster. Leerlingen uit de bovenbouw ondersteunen de
brugklasmentoren om ervoor te zorgen dat de nieuwe brugklassers
zich snel thuis voelen. Verder zijn er remedial teachers (voor
leerproblemen en achterstanden) en counselors (voor persoonlijke
problemen) beschikbaar. Voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben is er de Trajectvoorziening.

Het Alkwin Kollege is met 1555 leerlingen een grote school, maar
in ons prachtige gebouw heerst een open en gezellige sfeer,
waarin leerlingen en personeelsleden elkaar kennen. Mede
daardoor is het Alkwin ook een veilige school.
Leren op het Alkwin biedt veel mogelijkheden. Het begint met een
éénjarige brugperiode met havo/vwo klassen en vwo+ klassen. In
samenwerking met scholengemeenschap Thamen is er ook een
mavo/havo klas, waaruit leerlingen in het tweede jaar
doorstromen naar Thamen of naar het Alkwin.
Vanaf klas 2 kunnen leerlingen Cambridge English volgen en een
internationaal erkend certificaat behalen. Voor de leerlingen die in
het eerste leerjaar Klassieke talen kiezen is er een doorstroom
naar het gymnasium mogelijk.
In de bovenbouw havo bieden we het programma van de
Vecon Business School aan.

Contact met ouders en verzorgers
We stellen de ouders en verzorgers via, onder andere, de website,
de schoolgids, brieven en e-mails op de hoogte van alles wat er op
school gebeurt. Daarnaast zijn er speciale ouderavonden (waarop
bijvoorbeeld de keuze voor havo/vwo en gymnasium aan de orde
komt). Op gespreksmiddagen en -avonden heeft de leerling met de
mentor of docent en ouders/verzorgers een gesprek over zijn/haar
ontwikkeling.
Kosten eerste leerjaar
Vrijwillige ouderbijdrage:
WON:

€ 118,€ 25,-

Aanmeldingsprocedure
Het Alkwin Kollege houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure (advies havo, havo/vwo of vwo). Voor leerjaar 1 geldt in
ronde 1 volgens de kernprocedure de volgende toelating:
Plaatsingsgarantie

Volgorde
plaatsing

Leerlingen uit of van een basisschool in:
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, De Ronde
Venen, gemeente Nieuwkoop.
Broer of zus van huidige leerling
Zoon/dochter van personeelslid van het Alkwin
1. Leerlingen met een plaatsingsgarantie
2. Leerlingen uit de overige gemeenten

Bij overaanmelding vindt alleen loting plaats onder de leerlingen uit
de overige gemeenten. Sinds 2010 was loting niet nodig.
Het is mogelijk dat er een loting voor de vwo+ klassen plaatsvindt.
Uitgelote vwo+ leerlingen worden geplaatst in een havo/vwo klas.
Voor de mavo/havo-klas Thamen/Alkwin geldt: leerlingen uit
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, De Ronde Venen, gemeente
Nieuwkoop en leerlingen die op een basisschool in die gemeenten
zitten, worden geplaatst als ze een vmbo-t/havo-advies hebben.
Dit geldt ook voor leerlingen uit andere gemeenten, wanneer ze een
broer of zus op het Alkwin hebben of voor kinderen van het
personeel van het Alkwin en Thamen.
Aanmeldingsprocedure 2e ronde en na eventuele ophoging van
het advies
Leerlingen kunnen geplaatst worden in de betreffende mavo/havo-,
havo/vwo- of vwo+ klassen mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

