
Even voorstellen, 

 

Geachte ouders en leerlingen van de havo bovenbouw. Normaalgesproken stel ik mij voor bij alle 

klassen en alle ouders bij de start van het schooljaar. Aangezien dit lastig wordt dit jaar wil ik via 

deze weg iets meer vertellen over mijzelf. 

Ik ben Alexandra Vleeming, 48 jaar jong, docente Frans en teamleider van de 

havo bovenbouw. Dit wordt mijn vierde jaar op het VHL. Hiervoor heb ik 

gewerkt op het Adelbert College en op het Groene Hart lyceum. Mijn loopbaan 

is echter begonnen in het bedrijfsleven waar ik een leidinggevende salesfunctie 

had bij een internationaal taalinstituut. De overstap naar het onderwijs als zij-

instromer was een hele bewuste keuze. Ik vond een oud vriendenboekje waarin 

ik als 10-jarige had geschreven dat ik later voor de klas wilde staan. Deze passie 

was ondanks de leuke tijd in het bedrijfsleven altijd gebleven. 

Ik ben moeder van drie kinderen (19, 17, 14) en ik geniet van de fase waarin mijn kinderen zich nu 

bevinden. Ik kom zelf uit een groot nest met een Franse moeder en Nederlandse vader, hierdoor ben 

ik tweetalig en in twee culturen opgegroeid.  

Ik zit op mijn plek op het VHL omdat ik de diversiteit van onze leerlingen koester en omdat  iedereen 

zichzelf mag zijn. Trainingspakken, hoofdoekjes, stropdassen, blauw haar, baarden, tatoeages, 

gympen of sandalen iedereen heeft een eigen verhaal en identiteit. De samenkomst op onze 

afdeling maakt mijn werk zo mooi.  

De baan als teamleider van een grote afdeling is uitdagend en intensief, vooral na de afgelopen 

corona periode. Ik werk nauw samen met Robbert Susan, die met name de leerlingzaken voor zijn 

rekening neemt en Anja Troostheide die zich bezighoudt met absenties. Ik probeer mij voornamelijk 

te richten op de grotere lijnen en de onderwijsontwikkelingen op de afdeling en in de school. Er is 

veel werk aan de winkel maar ik probeer iedere grote uitdaging in kleine stukjes te delen; iedere dag 

een stukje beter. 

Ik laad mij op door veel te sporten en tijd door te brengen met mijn gezin, met mijn familie en 

vrienden. Ik fiets, ik speel softbal in de regionale competitie (kelderklasse) en ik fitness. Ik heb een 

uitgesproken voorkeur voor een bepaalde voetbalclub in de eredivisie en probeer zo af en toe een 

wedstrijd te bezoeken.  

Leerlingen beschrijven mij doorgaans als geduldig, duidelijk en positief ingesteld. 

Ik hoop dat we de komende tijd de driehoek leerling, ouders, school op een mooie manier kunnen 

gaan vormgeven. 


