
Ouderavond 

4 vwo

Welkom



Utagawa Hiroshige, Onverwachte avondbui op de brug bij Atake, 1857 Vincent van Gogh, Brug in de regen (naar Hiroshige), 1887



Programma

4 vwo: Martine Devilee, afdelingsleider

LOB in 4 vwo: Albert Wisgerhof, decaan

Ruud Pijper, jaarcoördinator 4v 

Kennismaken met de mentor



Introductieprogramma



4 VWO

Gemeenschappelijk deel

NE, EN, FA of DU, CKV, LO, LB, 

mentoruur

Profiel

CM, EM, NG, NT

Vrije deel

2 vakken



Opbouw in zelfstandigheid

Huiswerk en structuur in de les

Toetsmomentrooster

Mentorlessen

Hulp -> Alfrinkuren

Pilot: “streep een toets weg”

Rol van ouders



Cijfers

Overgang van 4 naar 5

Hoge cijfers halen

RTTI

Rekentoets



Rekentoets

Oefenen bijvoorbeeld via www.beterrekenen.nl

Voorbeeld 1

42: (10-7) x5 = …....

 40

 65

 70

 80



Magister

Leerlingen en ouders toegang tot magister

Cijfers, absentie en voor uw kind: studiewijzers en de 

ELO

Code kwijt? (via mail aanvragen bij de administratie)



Nieuw – de digitale ziekmelding
 Vanaf begin schooljaar vragen we ouders om leerlingen digitaal ziek te melden (brief di 

28 aug)

 Handig / makkelijk voor de ouders maar ook voor school

 Belangrijk: melding moet tussen 7.30 en 8.15 uur

 De code niet delen met uw kind

 Vanaf 1 oktober wordt er een automatisch bericht (e-mail) gestuurd als de leerling 
ongeoorloofd absent is

 Leerling ziek naar huis: moet langs jaarcoordinator, afdelingsleider of afdelingsassistent. 
Wij informeren ouders via telefoontje of mail

 Aanvraag kort verlof kan niet digitaal en moet met verlofbriefje



Maatschappelijke stage (MAS)

Doel

30 uur

Leerlingen hebben tot en met de herfstvakantie tijd om zelf 
stageplaats te zoeken

Hulp van ouders zeer gewaardeerd

Informatie: www.alfrink .nl -> maatschappelijke stage



Project

17 t/m 19 oktober: tijdens de cultuurweek

Project maatschappelijk georiënteerd waarbij 

debatteren een onderdeel zal zijn.





We gaan er voor !!!



Over welke zaken wordt er iets gezegd?

Zit je op de juiste plek

De weg naar de beslissing voor een vervolg na het 

Alfrink (LOB)

Activiteiten



De leerling op de juiste plek

Problemen -> contact met vakdocent en mentor

Daarna eventueel richting decanaat



Kijk eerlijk naar jezelf



LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) 

LOB: vanuit de overheid een belangrijk wapen om uitval 
terug te dringen

Doel in 4 vwo: eind dit jaar is duidelijk welke sectoren 
interessant zijn

4 vwo  is het jaar van oriëntatie, in 5 en 6 vwo volgen: 
verkennen, verdiepen en beslissen

Eind 4 vwo is er een keuzemoment



Activiteiten in 4 vwo

22 november 2018: HBO-WO-markt op het Oranje Nassau 
College

LOB-opdrachten via dedecaan.net

31 januari 2019 : Presentaties Hoger Onderwijs op het 
Alfrink College

Open dag bezoeken



DeDecaan.net



DeDecaan.net



Opleidingen





Voor leerlingen die meer willen:

Junior Med School (Erasmus Universiteit)

Pre University (Universiteit Leiden)

Pre Classes in 5V (Universiteit Leiden

Junior TU Delft in 5V



Positieve spiraal

Motivatie in 4 vwo Oriëntatie op 

vervolgonderwijs





Jaarcoördinaat

• Dagelijkse gang van zaken

• Aanwezigheid

• Ondersteuning mentoren


