
Informatie-avond

klas 2

Sandra Dekker

• Afdelingsleider onderbouw



We zijn weer begonnen



Naar 3 havo of 3 vwo



Vanaf het begin een hoger tempo



Nieuwe vakken

Duits erbij  (naast Engels en Frans)

M&N is BI en NASK geworden

HA i.p.v. TE

Drama



Puberteit



Gebruik sociale media



www.alfrink.nl & @alfrink

http://www.alfrink.nl


Instagram

Ruim 2100 volgers!



Verleiding gamen en sociale media



Belangrijk de komende maanden

Regelmatig werken / goede start maken.

Les tot 14.55 uur.

Balans school / hobby’s.

Motivatie / studiehouding.

Meer (eigen) verantwoordelijkheid / rol ouders.

Doelen en reflectie.



Toetsmomentenrooster



10 minuten gesprekken

• Samen met uw kind

• Rapport, doelen en reflectie



R.T.T.I



Huiswerkplein

• Start maandag 24 september

• In rust en onder begeleiding huiswerk maken

• Aanwezigheid van 

minstens 2 docenten

• Gratis klas 1 en 2

• Nieuw Lyceo



Overgangsnorm & determinatie

Zie ook de schoolgids (cijferbeleid, overgangsnorm en 

determinatie)

Determinatie havo / vwo vindt plaats na de bevordering 

van de leerling naar klas 3. 

Determinatie vindt plaats op basis van de onafgeronde

cijfers van rapport 3, 

en op basis van clusters van vakken.



Nieuwe overgangsnorm

‘Oud’

1. Kernvakkenregeling (ne, en, wi)

2. Onvoldoende voor rekenen = bespreekmarge

Nieuw:

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. 



Determinatie: clusters van vakken

1. De talen (Ne, En, Fa, Du)

2. De zaakvakken (gs, ak)

3. De bètavakken (wi, nask, bi)



3 vwo / 3 havo

3 vwo:

• Voldoen aan de overgangsnorm

• Som van de 3 groepen 21,0 of meer

• Geen cijfer op het eindrapport dat lager is dan 5,5

3 havo:

• Voldoen aan de overgangsnorm

• Som van de 3 groepen 20,0 of lager

Bespreekmarge 



Ouderavond determinatie 

10 januari 2019



Communicatie via de e-mail

Op een enkele uitzondering na gaat alle schriftelijke 

communicatie via de e-mail.

Dus vergeet niet uw e-mailadres in te voeren in 

magister, of te wijzigen als dat noodzakelijk is. 

Klankbord ouders gezocht. Aanmelden via 

dek@alfrink.nl



Afdelingsassistenten

Bea Havik

Elena Bleijs



Even voorstellen: Jolijn Groothuizen

Jaarcoördinator klas 2 



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


