
Informatieavond

klas 1 havo / vwo

Sandra Dekker

 Afdelingsleider klas 1 & 

2 havo / vwo



Programma

•19.30 uur : Het eerste leerjaar - afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo: 

Sandra Dekker

•20.10 uur : De oudervereniging 

•20.15 uur : pauze en naar de lokalen

•20.30 – 21.15 uur : drie “lessen” volgens rooster

•21.15 – 22.00 uur : samenzijn met de mentor



We zijn begonnen



Wendagen: eerste schooldag



Anders dan de basisschool

Ongeveer 1700 leerlingen

Bijna 300 leerlingen in klas 1

12 verschillende vakken van 12 verschillende mensen

Om de 50 minuten een ander lokaal 

Heel veel nieuwe vakken, met meer huiswerk 

Gebouw om in te verdwalen



Leerling of rugzak?



Wendagen

Wendagen: elkaar leren kennen



Eerste schoolweken



Ouders…………



Anti-pest project 

Lessen tegen pesten

Pestcontract



Gebruik sociale media



www.alfrink.nl & @alfrink

http://www.alfrink.nl


Instagram

Ruim 2100 volgers!



School zijn we samen…

Iedereen doet ertoe. 



Samenwerken 



Afdelingsassistenten

Bea Havik

Elena Bleijs



10 minuten gesprekken

• Samen met uw kind

• Rapport, doelen en reflectie



Accenten klas 1

Extra aandacht voor doelen stellen en reflectie

Effectief gebruik van de werktijd

Netjes schrijven en formuleren

Digitale hulpmiddelen

Aandacht voor leren leren (executieve functies)



Ondersteuning

Mentorlessen

Opfriscursussen spelling, begrijpend lezen, technisch 
lezen

Faalangst reductietraining

Huiswerkplein

Counseling / schoolmaatschappelijk werk



Huiswerk

Werk voor de volgende dag

Oefenen en herhalen

Vooruitwerken voor lange dagen

Lange termijnplanning;

- Toetsen

- Werkstukken

- Boeken lezen



Huiswerkplein

Maandag t/m donderdag 7e, 8e, 9e uur

In rust en onder begeleiding huiswerk maken

Vrijwillig en met contract

Aanwezigheid van minimaal 2 begeleiders & plu-leerlingen 
of tutoren.

Daarnaast: betaalde huiswerkbegeleiding van Lyceo, klas 1 
t/m 6



Agenda en magister



Toetsmomentenrooster

Toetsing klas 1

Maximaal 8 leertoetsen per vak per jaar

2 tot 4 andere toetsen per vak per jaar

Vast toetsmomentenrooster

Toetsmoment 1 en 2: leren van je fouten



R.T.T.I



Latijn

Tweede helft van klas 1

Voorlichtingsavond 11 december 2018



Sport- en cultuuraanbod



Te laat komen

Te laat komen stoort te lessen.

Te laat komen is voor leerplicht 

hetzelfde als spijbelen.



Ziekmelding

Digitaal ziekmelden (app): handig voor u en de school

Tussen 7:30 en 8:15 uur (voor de lessen)

Deel uw inlogcode niet met uw kind om fraude te 

voorkomen)

Ziek naar huis: u wordt gebeld of krijgt e-mail.



Overige absentie

Aanvraag kort verlof (tandarts, fysio) nog met papieren 

’verzoek om verlof’

Vanaf 1 oktober: automatische melding bij 

ongeoorloofde absentie



Overgangsnorm

1. Kernvakkenregeling (ne, en, wi)

2. Onvoldoende voor rekenen = bespreekmarge

3. Een leerling is bevorderd naar het volgend leerjaar als hij 
voor alle vakken een voldoende heeft of minder dan 4 
tekorten, maar geen cijfer lager dan een 4, heeft.

Een leerling zit in de bespreekmarge als hij vier of vijf 
tekorten heeft.

Cijfers zijn gebaseerd op een jaargemiddelde. 



Praktische zaken

Communicatie via e-mail

Klankbordgroep: aanmelden via dek@alfrink.nl



Leerlingmentoren



Rooster lesjes vanaf 20:30

1a (1) 117 1f (1) 019

1a (2) 023 1f (2) 129

1b (1) 025 1g (1) 202

1b (2) 113 1g (2) 022

1c (1) 206 1s (1) 170

1c (2) 121 1s (2) 111

1d (1) 012

1d (2) 122

1e (1)  112

1e (2) 041


