Werken
op het
Alkwin
Kollege
Informatiefolder personeel

Vinden, boeien en binden.
In de afgelopen jaren hebben we regelmatig nieuwe collega’s binnen onze
school kunnen verwelkomen. Wat blijkt: nog niet overal is bekend dat we een
hele leuke en goede school zijn. In deze brochure informeren we je over wat
het Alkwin te bieden heeft voor enthousiasmerende nieuwe collega’s. We willen
dat deze brochure je nieuwsgierig genoeg maakt om eens te komen kijken en te
schrijven op een bestaande of toekomstige vacature. Pas dan zijn wij geslaagd:
om jou te vinden, om jou te boeien en om jou te binden. Dus tot ziens.
Rob Dijkstra, Bestuurder/rector

Ligging
Het Alkwin Kollege ligt in de gemeente Uithoorn, zes kilometer ten zuiden van Amstelveen. De gemeente is met
openbaar vervoer (bus) goed bereikbaar uit bijv. Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.
De school ligt vlakbij het busstation waar meerdere keren per uur bussen vertrekken naar deze steden. Dagelijks
bewijzen collega’s dat Uithoorn ook per fiets goed bereikbaar is.
Kom je met de auto, dan is er voldoende parkeerruimte op het terrein van de school.

Een school die leeft
Voorop staat dat wij goed en motiverend onderwijs willen geven aan onze leerlingen. De vakgroepen verzorgen
activerend en motiverend onderwijs, waarvoor een grote variëteit aan werkvormen en opdrachten borg staat. Het
Alkwin is een school waar leerlingen in een prettige omgeving kunnen leren, we willen meer zijn. Leerlingen
kunnen kiezen uit tal van activiteiten naast de lessen. Zo zijn er onder andere modules (Chinees, drama,
debating, etc), zijn er elk jaar muziekavonden, klassen- en leerjaarfeesten, projecten, kennismakingsdagen,
reizen in het kader van internationalisering en is er een toneelproductie.
Daarnaast verzorgen de vakgroepen activerend en motiverend onderwijs, waarvoor een grote variëteit aan
werkvormen en opdrachten borg staat.

Plannen
Voor schooljaar 2013 – 2014 worden plannen ontwikkeld ten aanzien van Passend Onderwijs, digitalisering,
opbrengstgericht werken en talentontwikkeling. De uitdagende titel van het activiteitenplan komend jaar is:
“Durf in te spelen op verschillen”.

Leerlingen
De leerlingen van het Alkwin komen vooral uit de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Een regioschool met
mondige leerlingen die, een enkeling daar gelaten, bereid zijn te werken voor goede schoolprestaties. De
grootstedelijke knelpunten zijn ons vreemd.

Gebouw en inrichting
Het Alkwin Kollege is gevestigd in een modern gebouw, een combinatie van een hoofdgebouw met twee nieuwe
vleugels uit 2005 en 2006. De gebogen vorm en de gele kleur op de nieuwe vleugels hebben geleid tot de namen:
Banaan 1 en 2. We beschikken over goed geoutilleerde lokalen voor ruim 1500 leerlingen en moderne
studieruimtes.
We zijn trots op het gebouw, omdat het leerlingen en personeel voldoende ruimte biedt en inspeelt op de
onderwijsvisie van onze school.

Atria
In de ruimte tussen het bestaande gebouw en de twee halfronde vleugels zijn twee atria met werkplekken voor
leerlingen. In Atrium 1 zijn werkplekken met computers met internetaansluiting waar docenten groepen
leerlingen aan computeropdrachten kunnen laten werken. Daarnaast is er ruimte om leerlingen individueel of
groepswerk te laten verrichten.
Beide atria zijn daarnaast uitermate geschikt voor optredens en voorstellingen.

Mediatheek
In het hoofdgebouw is een moderne mediatheek, met een boekenuitleen, werk- en computerplekken.
Mediathecaressen zijn aanwezig om leerlingen te ondersteunen en de werksfeer te bewaken.
Rondom de mediatheek zijn studiepleinen met werkplekken voor leerlingen.

Werkkamers
Grote secties hebben een eigen werkplek, kleine vakgroepen delen een kamer.
Vanzelfsprekend zijn de kamers goed geoutilleerd en voorzien van computers.

Bètaverdieping
De van moderne apparatuur voorziene lokalen zijn optimaal uitgerust voor de lessen, proefopstellingen en
proeven. Daarnaast is er een grote ruimte voor onderzoek door leerlingen.

Personeelskamer / brasserie
De personeelskamer is recent uitgebreid en opnieuw ingericht. Het nieuwe gedeelte ademt de sfeer van een
moderne brasserie, waar het tijdens de pauzes, op vrijdagmiddag tijdens de borrel (en de gezellige wijn- en
bierproeverijen door de Personeelsraad georganiseerd) goed toeven is.

Faciliteiten
Computers en Digiboarden
In vaklokalen is een aantal computers aanwezig waarop leerlingen tijdens de les kunnen werken aan opdrachten.
Daarnaast beschikt de school over meerdere lokalen met computers voor klassikale lessen die door docenten
kunnen worden gereserveerd.
Bijna alle lokalen zijn voorzien van beamer en andere lokalen zijn uitgerust met een digiboard.

Studiedagen
Jaarlijks worden er studie(mid)dagen georganiseerd die in het teken staan van de opdracht van de school: goed
onderwijs bieden aan onze leerlingen in een veilige sfeer.
De thema’s zijn divers: activerende didactiek, de pedagogische competentie, digitalisering van het onderwijs, de
‘vijf rollen van de docent’, adaptief onderwijs en nieuwe ontwikkelingen. Deze (mid)dagen hebben het karakter
van werkoverleg met een duidelijk product als resultaat. Daarnaast zijn ze een platform voor good practice:

bijvoorbeeld elkaar laten zien welke werkvormen je toepast.

Ondersteuning
Het Alkwin kent een uitgebreide staf ondersteunend personeel. Secretaresses en receptionisten, conciërges,
drukkers en onderhoudsmedewerkers, mediathecaresses, technisch onderwijsassistenten en facilitair
medewerkers ondersteunen de onderwijsgevenden bij hun onderwijstaak en verlichten de werkzaamheden,
bijvoorbeeld surveillances, kopieer- en vergaarwerk en assistentie tijdens lessen.

Maaltijden
Op werkdagen is rond en in de pauze een broodjesbar geopend waar leerlingen en medewerkers allerhande goed
belegde broodjes kunnen kopen.
Ook het Alkwin kent gedurende het jaar een aantal avondactiviteiten. Bijvoorbeeld toneel-muziekactiviteiten,
oudergesprekken en ouderavonden. De school zorgt dan voor een warme maaltijd. De maaltijden, de koffie, thee
en melkproducten in de pauzes zijn gratis.

Lestijden
De lessen op het Alkwin duren 60 minuten.

Personeel
Functie-informatie
Het Alkwin Kollege kent voor onderwijzend personeel drie functies met bij behorende salarisschalen. Nieuwe
docenten worden in principe benoemd in de functie LB.
Voor bevoegde docenten met een vast dienstverband die voldoen aan een aantal functie-eisen waarmee ze zich
onderscheiden, zijn functies beschikbaar in LC en later in LD.

Coaching
De werkgroep coaching heeft als belangrijkste taak de begeleiding en coaching van nieuw personeel. Met alle
nieuwe personeelsleden worden regelmatig coaching gesprekken gevoerd.
Voor medewerkers in het eerste jaar op het Alkwin worden tweewekelijkse bijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast is er de mogelijkheid van coaching op aanvraag. Jaarlijks worden intervisiegroepen en trainingen
georganiseerd voor belangstellenden.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Naast genoemde faciliteiten kent het Alkwin Kollege een regeling incidentele beloningen, een fietsplan en
faciliteiten voor ouders met jonge kinderen.

ROSA
Het Alkwin Kollege is onderdeel van de opleidingsschool ROSA (Regionale Opleidings School Amstelland) een
samenwerkingsverband van scholen voor VO in de regio. Wij bieden een lerarenopleiding voor mensen die een
loopbaan in het onderwijs ambiëren. Zowel voor studenten HBO en WO als voor zij-instromers.
Onze schoolopleider kan je hierover verder informeren (info@alkwin.nl)

Wie meer wil weten
Ben je geïnteresseerd in ons didactisch concept. Wil je meer weten over onze structuur, of heb je andere vragen,
kijk dan op onze website.
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