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Kom kijken op het Alfrink College
Open dag
zaterdag 1 februari
• 9.30 tot 11.00 uur: zelf aan de slag met proeflessen,
je ouders volgen een apart programma
• 11.00 tot 13.00 uur: school bekijken met je ouders

Infoavond voor je ouders:
donderdag 30 januari, 19.30 uur
Infoavond tweetalig onderwijs (vwo en havo)
voor jou en je ouders:
maandag 10 februari, 19.30 uur

Alfrink Experience
woensdagmiddag 11 december, 8 en 15 januari,
5, 12 en 19 februari, 13.45 tot 15.30 uur
• Bezoek het Alfrink tijdens een gewone lesdag.
Werk op een MacBook samen met een leerling uit
klas 1, ervaar een Alfrink-les en kijk overal rond.
Aanmelden via dek@alfrink.nl.
• Kom je liever op een ander moment met je hele klas?
Vraag je leerkracht om je klas aan te melden.

Alfrink College
RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tto

“Zit je in groep 8? We maken graag kennis met

Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer
T 079 330 66 66
E administratie@alfrink.nl
W www.alfrink.nl

jou en je ouders. Je bent van harte welkom bij onze
Alfrink Experience. Daar ervaar je hoe het echt is om les te
krijgen bij ons op school. Sfeer proeven kun je ook tijdens ons
open huis, waar je al je vragen kunt stellen. We helpen je graag!”
Sandra Dekker, afdelingsleider klas 1 en 2 (t)havo/vwo
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Welkom op het Alfrink College
Wat leuk dat je erover nadenkt om voor het Alfrink College te kiezen!
De overstap naar de middelbare school is best spannend. Van de keus voor het
Alfrink College zul je geen spijt krijgen, daar ben ik van overtuigd.
Op onze school voel je je snel thuis. We zijn een gezellige school voor havo,
vwo en tweetalig onderwijs. Leerlingen en docenten gaan respectvol met
elkaar om. Samen zorgen we voor een goede sfeer op school. We doen veel
samen: oudere leerlingen helpen jongere, bijvoorbeeld.
Wij geven goed, actief en uitdagend onderwijs. Dat betekent dat we je
helpen om actief te leren, zodat je echt begrijpt en onthoudt wat je leert.
Niet de lesstof even doorlezen, maar je afvragen wat het betekent.
De MacBook helpt je daarbij. In de digitale leeromgeving werk je aan opdrachten op jouw niveau, die jou prikkelen om meer te leren. We dagen je uit om
dat waar jij goed in bent, verder te ontwikkelen. Dat kan in de Sportklas, op
ons tweetalig vwo dat al twintig jaar bestaat, en op allerlei andere manieren.
Zoals in onze nieuwe tweetalige havo/vwo-brugklassen, waardoor je ook
met een havo- of havo/vwo-advies voor veel les in het Engels kunt kiezen.
Of tijdens onze nieuwe Unesco-themaweken, waarin je aan meerdere vakken
tegelijk werkt en leert over de wereld om je heen!
Samen, actief en uitdagend: dat typeert het Alfrink College.
Deze woorden komen overal terug. Doe jij graag dingen
samen, ben je actief en zoek je uitdaging? Dan zit je op het
Alfrink op je plek. Kom het zelf ervaren. We zien je graag
tijdens ons open huis of op een van onze informatieavonden!

Gisela Assenberg
rector
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Wat voor een
school zijn wij?
Het Alfrink College is dé havo/vwo-school in Zoetermeer en omgeving
met 1.650 leerlingen. Naast havo en vwo bieden wij tweetalig onderwijs
op vwo en havo/vwo voor leerlingen die extra uitdaging zoeken.

Je mentor staat voor je klaar
Op het Alfrink is er altijd iemand bij wie je terecht kunt: je eigen mentor.
Die zie je bijna elke dag, omdat deze leraar naast de mentorles ook gewoon
les geeft, in bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde. De mentor kan je helpen
bij het plannen van je schoolwerk en hoe je je toetsen kunt voorbereiden.
In de mentorlessen besteden we ook aandacht aan onderwerpen zoals om
hulp vragen en samenwerken. Je mentor is de leraar die jou het beste kent,
net als je leraar op de basisschool. Hij of zij houdt ook in de gaten of iedereen
in de klas op een prettige manier met elkaar omgaat. In het eerste jaar krijgt
elke klas ook nog twee leerlingmentoren. Dit zijn vierdeklassers bij wie jij
terecht kunt als je vragen over school hebt. Soms is het gewoon prettiger om
hulp te vragen aan een oudere leerling, in plaats van aan een docent.

Liever een andere uitdaging? Op het Alfrink is van alles te kiezen.

Voel je thuis in ons schoolgebouw

Meedoen aan de Sportklas? Latijn volgen? Meespelen in de Alfrinkband?

Ons schoolgebouw is modern, licht en open. Het is er gezellig: je voelt je er
snel thuis. Drie jaar geleden is het helemaal vernieuwd. Er is een grote
bibliotheek waar je boeken kunt lenen en waar je kunt werken. Overal in
onze school is wifi. Zo kun je op allerlei plekken op de MacBook aan de slag.
Onze school staat aan de Werflaan. We hebben een grote fietsenstalling
waar je je fiets veilig kunt neerzetten. In de eerste week helpen we je om
het hele gebouw te leren kennen. Ben je toch een keer de weg kwijt?
Mensen van de administratie, conciërges of docenten helpen je graag.

Tutor worden om jongere leerlingen te helpen bij hun huiswerk?
Het kan allemaal.

“De sfeer op het Alfrink is heel gezellig. Er zijn veel banken waar
je kan zitten en met elkaar kan praten of werken. Mijn mentor is
ook meteen mijn sportleraar. Met vragen kan ik bij hem terecht
en bij uitjes is hij er ook vaak bij.”

Darius Melkert, 2 havo/vwo sportklas
Respect en een goede sfeer
Het Alfrink College is een katholieke school. Respect en een goede sfeer zijn
belangrijk voor ons. Je mag zijn wie je bent op het Alfrink. Niet iedereen
is hetzelfde, maar we staan wel open voor elkaar. En we staan klaar voor
anderen. Bijvoorbeeld tijdens onze goede-doelenactie die we elk schooljaar
houden, of tijdens de maatschappelijke stage die iedere leerling doet.
Op het Alfrink doen we graag dingen samen. We houden dans- en toneelvoorstellingen, vieren de christelijke feestdagen, organiseren sporttoernooien
en grote creatieve projecten, hebben een schoolkoor en schoolband,
organiseren discoavonden. Dat is nog lang niet alles en elk jaar komen er
nieuwe activiteiten bij. Zien we jou daar?
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Havo/vwo met tweejarige brugperiode
Heb je een havo- of een vwo-advies, dan zit je op het Alfrink op je plek.
Bij ons hoef je niet meteen te kiezen tussen havo en vwo. We hebben
een tweejarige brugperiode, waardoor je nog kunt doorgroeien.
Dat is fijn als je twijfelt, maar ook als je zeker bent over je niveau.
Bij ons kun je kiezen tussen een havo/vwo-brugklas, een havo/vwo
Sportklas, een tweetalige havo/vwo-brugklas (thavo/vwo) en een
aparte tvwo-klas. Veel van wat je hieronder leest, geldt voor al deze
klassen. In de volgende hoofdstukken vertellen we over de extra’s die
horen bij tvwo, thavo/vwo en de Sportklas.

Met de hele klas op school logeren
De eerste dagen zijn natuurlijk best spannend. Wij helpen je om je school
en je nieuwe klasgenoten goed te leren kennen, zodat je je snel thuis voelt.
Daarom beginnen we met twee wendagen. Met je hele klas logeer je op
school. We doen leuke dingen: we sporten, doen speurtochten en spellen en
houden een discofeest. Je leert je weg in de school kennen en we vertellen
hoe het hier gaat. Na deze twee dagen ken je heel veel nieuwe klasgenoten
en heb je vast al nieuwe vrienden gemaakt. Het is een superleuke start van
je Alfrink-tijd!

Met je vrienden in de klas
Wil je graag bij je beste vriend of vriendin in de klas komen? Dat kan.
Op het inschrijfformulier kun je maximaal drie namen invullen. Wij proberen
daar rekening mee te houden. Kinderen uit hetzelfde dorp komen ook vaak
bij elkaar in de klas. Zo kun je gezellig samen van en naar school fietsen.

Nieuwe en bekende vakken
In het eerste jaar van de brugklas havo/vwo krijg je elf vakken. Sommige
vakken zijn bekend, zoals geschiedenis en muziek. Maar er zijn ook vakken
die nieuw voor je zijn. Frans en wiskunde bijvoorbeeld. In de eerste klas kun
je Latijn volgen. In de tweede klas krijg je er nieuwe vakken bij, zoals Duits,
drama en natuur- en scheikunde. Is een leraar ziek of afwezig? Dan neemt
iemand anders de les over. In principe gaan de lessen bij ons altijd door.

Vaardigheden zijn belangrijk
Je zit op school om te leren. Veel mensen denken bij leren vooral aan het
opdoen van kennis, zoals woordjes of jaartallen leren. Maar het is minstens
zo belangrijk om vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen leren.
De wereld verandert snel en kennis kan soms verouderen. Vaardigheden niet.
In het mentoraat en in de vaklessen besteden we veel aandacht aan het
organiseren en plannen van je werk en aan samenwerken. Veel leerlingen
die op het Alfrink komen, hebben nauwelijks hoeven leren op de basisschool.
Dus leren wij je hoe dat moet. We werken aan je ‘mindset’: sta open voor
leren en uitdagingen en leer jezelf verbeteren. Zo lukt het je beter om te
starten met taken en opdrachten, en heel belangrijk: om door te zetten.
Er is veel mogelijk als je er tijd en energie in steekt. Hierdoor ben je meer
gemotiveerd en kun je groeien in vaardigheden en kennis.
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Wat past bij jou?

Activiteiten buiten de lessen

Na de brugperiode ga je door naar drie havo of drie vwo.
De havo is een theoretische opleiding, maar leerlingen op de havo gebruiken
hun kennis wat meer praktijkgericht. Na de havo kun je naar het middelbaar
of hoger beroepsonderwijs (mbo of hbo).
Het vwo is ook een theoretische opleiding, waar leerlingen uitgedaagd worden
om dieper op de leerstof in te gaan. Hierna ga je meestal naar de universiteit,
of naar het hbo.
Op beide opleidingen kies je aan het eind van de derde klas voor een profiel:
cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid
of natuur en techniek. Jouw keuze hangt af van wat je leuk vindt en waar je
goed in bent. Je krijgt begeleiding bij je keuze van je mentor en de decaan.
Dat is iemand die speciaal is opgeleid om jou te helpen bij deze beslissing.
De decaan weet ook veel van vervolgopleidingen.

We zeiden het al: school is meer dan leren. Op het Alfrink doen we buiten
de lessen om allerlei leuke activiteiten. In de week voor de herfstvakantie
houden we een Unesco- en cultuurweek: een week vol Unesco-projecten
waaraan veel vakken meedoen. Maar we doen veel meer: we gaan naar
musea waaronder het Anne Frankhuis, naar het theater en we doen mee
aan dans- en sportwedstrijden. En we gaan op onderzoek in de weilanden
rondom Zoetermeer en in de stad. Een hoogtepunt in de tweede klas is
ons dansfestijn 2DanZ. Samen met leerlingen uit de bovenbouw zorgen
de tweedeklassers voor een super swingende avond. Nog iets gaafs: in de
bovenbouw gaan we samen op reis. Je kunt kiezen uit studiereizen naar
de Ardennen, Berlijn, Londen, Parijs en Rome.

“Op het Alfrink zijn allerlei activiteiten te doen, dat is een leuke
toevoeging. Iedereen heeft een andere mening en daar leer je van.
Bij je mentor kan je alles kwijt, of er nou thuis iets is of op school.”

Evy-Lin de Rooy, 1 havo/vwo sportklas
Op ontdekkingstocht tijdens Unesco-themaweken
De vakken die je op school krijgt, hebben gedurende het jaar hun eigen
programma. Een paar keer per jaar is dat anders: dan werk je bij allerlei
vakken aan één groot project. Dit doen we in de Unesco-themaweken.
Unesco is de onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties (VN) en het Alfrink is
een Unesco-school. De thema’s van de VN zie je terug in onze Unesco-themaweken. In klas 1 doen we de Unesco Quest, waarbij je veel leert over Unesco.
Ook doe je mee aan het Unesco 2030-project. Met leerlingen uit verschillende
klassen werk je samen aan een duurzaam ontwikkelingsdoel.
Bijvoorbeeld schoon drinkwater voor iedereen. Tijdens de themaweken in de
hogere klassen ontwerp je een duurzaam pretpark, bezoek je het graf van
een Belgische soldaat die in de Eerste Wereldoorlog is omgekomen en maak
je kennis met vluchtelingen. Deze projecten zijn zo leuk dat je bijna vergeet
dat je op school zit!
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Extra uitdaging met
tweetalig onderwijs
Ben je goed in Engels? Houd je van een extra uitdaging? Dan voel
je je helemaal thuis op ons tweetalig onderwijs. Het Alfrink heeft al
twintig jaar tweetalig vwo (tvwo). Vanaf het schooljaar 2020/2021
beginnen we daarnaast met een tweetalige havo/vwo-brugklas.
Iets voor jou?

Elke dag Engels praten
Op het tweetalig onderwijs krijg je ongeveer tachtig procent van de lessen
in het Engels. Vanaf dag één. Dat is in het begin misschien even pittig, maar
het went snel. Door elke dag in de praktijk te oefenen gaat je Engels met
sprongen vooruit. Zo leer je steeds beter Engels spreken, lezen en schrijven.
Je krijgt les van docenten die goed Engels spreken, onder wie docenten voor
wie Engels de moedertaal is.

Twee diploma’s op zak
Volg je tvwo? Dan doe je in 6 vwo twee examens. Je verlaat de school met
een vwo-diploma én met het waardevolle International Baccalaureate (IB)
certificaat. Kies je voor thavo? Dan doe je naast je havo-examen ook een
IB-examen. Met jouw goede beheersing van het Engels kun je uit veel
vervolgopleidingen kiezen, in Nederland en daarbuiten. Steeds meer
Nederlandse universiteiten en hogescholen bieden Engelstalige studies aan.
Ook bij opleidingen die in het Nederlands worden gegeven, moet je vaak
artikelen en boeken in het Engels lezen.

“Tweetalig vwo draait om meer dan alleen de Engelse taal. Je leert
naast kennis ook veel praktische vaardigheden en doet veel internationale
projecten met leerlingen uit andere landen. Natuurlijk is dat spannend.
Maar je doet het met elkaar.”
Marcel de Haas, afdelingsleider tweetalig vwo
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Tvwo: de uitdaging die je zoekt

Twee lesuren Engels extra

Heb je een vwo-advies, zoek je een extra uitdaging en heb je een brede
interesse in taal, in andere culturen en in wat er in de wereld speelt?
Kies dan voor onze tvwo-brugklas. Je wordt opgeleid voor Engelstalige
universitaire opleidingen. Ons tweetalig vwo is heel geschikt voor leerlingen
die weinig moeite hebben met leren en voor wie de lesstof op de basisschool
best makkelijk was. Hier krijg je de uitdaging die je zoekt. Allereerst doordat
je veel vakken in het Engels volgt. Maar ook doordat we in klas 1 meteen op
vwo-niveau beginnen. Het tempo ligt wat hoger dan in de havo-/vwo-klas en
we gaan dieper op de stof in.

Tot en met klas 5 van tvwo en klas 4 van thavo krijg je twee lesuren Engels
per week extra. Tot en met de derde klas volg je tachtig procent van de andere
lessen in het Engels, zoals wiskunde en geschiedenis. Natuurlijk leer je ook
Frans en Duits. Daarbij praat je zoveel mogelijk in die taal met je docent en
je medeleerlingen. Halverwege klas 1 kun je bovendien kiezen voor het vak
Latijn. Vanaf klas 4 volg je geleidelijk aan meer vakken in het Nederlands
dan in het Engels. Dit doen we om je voor te bereiden op het Nederlandse
eindexamen.

Thavo/vwo: een uitdagende keuze
Thavo/vwo is echt iets voor jou als je een brede interesse hebt in taal, in
andere culturen en in wat er in de wereld speelt. Heb je een havo- of havo/
vwo-advies en wil je het Engels goed leren beheersen? Dan past onze tweetalige havo/vwo-brugklas goed bij jou. Na de tweede klas stroom je door naar
thavo of tvwo. Je wordt opgeleid voor Engelstalige hbo-opleidingen.

“Na een week deden we op het tvwo bijna alles in het Engels. Dat
lijkt van tevoren eng. Maar het was minder moeilijk dan ik dacht.
Op deze manier leer je heel snel Engels en dat is superleuk.”

Larissa Lustig, 2 tvwo
Internationale contacten
Op het tweetalig onderwijs doe je veel aan internationalisering.
Daarmee bedoelen we dat je kennismaakt met mensen uit andere landen
en hun cultuur. Tijdens de projecten en excursies ontwikkel je allerlei vaardigheden. Je leert creatief en kritisch denken en je leert omgaan met nieuwe
situaties. Ook daar heb je veel aan als je na je eindexamen gaat studeren.

Uitwisseling en Model United Nations Alfrink
In de tweede klas is er een uitwisseling: we gaan op bezoek bij een school
in het buitenland en zij bezoeken ons. In hogere klassen ga je op studiereis
naar Europese steden. Een geweldige culturele ervaring! In 5 en 6 tvwo
dompel je jezelf onder in ons eigen Model United Nations Alfrink (MUNA).
Een paar dagen lang spelen we de Verenigde Naties na. Leerlingen uit
verschillende Europese landen zijn bij ons te gast. Zit je in 4 of 5 (t)havo of
in 5 of 6 vwo, dan kun je meedoen aan MUNA als je cijfers dat toelaten.

Aanmelden
Wil jij je aanmelden voor het tvwo? Dat kan als je een vwo-advies van de
basisschool hebt. Aanmelden voor de nieuwe brugklas thavo/vwo kan als
je een havo- of havo/vwo-advies hebt. We willen vooraf graag weten of je
geïnteresseerd en gemotiveerd bent, en beoordelen je taalvaardigheid
door middel van een opstel en een begrijpend lezen toets.
Deze intake houden we op 11 maart 2020. De ouderbijdrage voor het
tweetalig onderwijs is € 390,= per jaar.
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Geen dag
zonder MacBook

Met en zonder scherm
Je zit bij ons niet de hele dag achter je scherm. Onze docenten geven
klassikaal les. Daarbij gebruiken we het grote scherm voorin de klas en
‘gewone’ lesboeken. Soms geeft de docent instructie aan een kleine groep,
terwijl de rest zelfstandig werkt. En we doen andere dingen tijdens de
les. Je kijkt samen met de klas naar een instructie op het grote scherm, je
discussieert met elkaar, om een paar voorbeelden te noemen. Ga je zelf aan
het werk, dan is dat meestal op de laptop, zo’n twintig minuten per les.

Je bent gewend om heel veel informatie op je telefoon op te zoeken.
Op de basisschool maak je misschien wel regelmatig opdrachten op
een tablet. Ook op het Alfrink vinden wij het heel handig om digitaal
te werken. Daarom zijn bijna al onze klassen laptopklassen met een
MacBook Air.

Oefenopdrachten op maat
Op de laptop maak je oefenopdrachten. Heel handig is dat we die oefenopdrachten voor jou op maat klaar kunnen zetten. Zo krijg je precies de
uitdaging en oefeningen die jij nodig hebt om verder te komen. De docent
kan meekijken en helpen.

“Werken met m’n MacBook vind ik heel handig. Op school bekijk je er
je schoolboeken op, je zoekt woorden op in Google Translate, maakt
opdrachten, bekijkt je cijfers en je rooster en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Thuis maak ik er mijn huiswerk op. En ik gebruik
hem natuurlijk voor Netflix en Youtube.”

Qiara Rooker, 2 tvwo
De MacBook Air
Wij hebben als school heel veel ervaring in het werken met
laptops. Al acht jaar hebben wij speciale laptopklassen.
Inmiddels zijn we er zo tevreden over dat veel leerlingen
ermee werken. De laptop die wij gebruiken is een Apple
MacBook Air 13 inch. Dat is een stevige laptop. Hij past goed in de meeste
rugzakken. De accu gaat lang mee. Zijn er toch technische problemen?
De mensen van de helpdesk in de mediatheek lossen het op. Je ouders kopen
of huren de laptop via school. Bij de laptop zit altijd een pluspakket. Dat zorgt
ervoor dat je alle software hebt die nodig is, bescherming van de laptop
(hoes, toetsenbordbescherming) en drie jaar verzekering voor reparatie en
diefstal. De laptop kost maximaal € 1.245,= inclusief pluspakket.
De aanschaf van een MacBook is verplicht voor leerlingen in een tweetalige
klas (tvwo of thavo/vwo) en de Sportklas. Tweetalige klassen en Sportklassen
zijn altijd laptopklassen. Het is niet mogelijk om zelf een MacBook aan te
schaffen om op school te gebruiken. Wij werken met een systeem waarmee
we alle programma’s op de MacBooks centraal aansturen. Daarbij is het
belangrijk dat de MacBooks door ons geïnstalleerd zijn. Meer informatie
over de aanschaf van de MacBook vind je op onze website. Natuurlijk wil je
hem veilig opbergen. Dat kan in je eigen kluisje, ook bij het sportveld.
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Leef je uit in de
Sportklas
Sport jij veel en graag? Dan is onze Sportklas iets voor jou.
Je kunt naar de Sportklas in leerjaar 1 en 2 van havo/vwo en in de
derde klas van de havo.

Zes uur per week sporten
In een Sportklas sport je zes uur per week. Dat is drie uur meer dan de andere
klassen. Om ervoor te zorgen dat je niet te lang op school zit, volg je geen
tekenen en handvaardigheid. Ook volg je een lesuur muziek minder. Maar
daar krijg je iets leuks voor terug. Je gaat aan de slag met allerlei sporten:
hockey, voetbal, basketbal, (beach)volleybal, turnen, atletiek, tennis, free
running, dans, skiën en verschillende watersporten. Sommige sporten doen
we op school. We hebben een speciale gymruimte voor dans- en vechtsporten
en hebben diverse moderne fitnessapparaten voor krachttraining. Voor andere
sporten, zoals skiën, snowboarden en beachvolleybal, gaan we naar een
speciale locatie. Met je Sportklas bezoek je sportclubs en evenementen.

“In de Sportklas op het Alfrink kun je extra veel bewegen
en leer je nieuwe sporten. Wij zijn wat drukker en actiever. De docenten houden daar rekening mee. Ik kan je
de Sportklas zeker aanraden!”

Luna Heeg, 2 havo/vwo sportklas
Meer dan sporten
Je begrijpt het al: de Sportklas is hartstikke leuk. Maar het is ook leerzaam.
Je leert over spelregels, fitheid, gezondheid, eten en hygiëne. Je leert
samenwerken, leidinggeven, organiseren, helpen en omgaan met verschillen.
Nog een voordeel: door veel te sporten leer je beter. Voor havo-leerlingen
is de Sportklas bovendien een mooie opstap naar het examenvak bewegen,
sport en maatschappij (BSM). Heb je Sportklas én BSM gevolgd, dan is dat
natuurlijk een goede voorbereiding op diverse sportopleidingen. Maar je
kunt ook denken aan de studierichtingen fysiotherapie, politie en defensie.

Aanmelden

Toernooien
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Ook als je niet in een Sportklas zit,
kun je bij ons veel sporten. Je krijgt allereerst natuurlijk lessen lichamelijke opvoeding,
zoals wij de gymlessen noemen. We doen vaak mee
aan toernooien tussen verschillende scholen.
Onze hockeyers stonden de afgelopen jaren drie keer in de
landelijke finales. We hebben ook een heel goed basketbalen cricketteam. En we hebben onze eigen sportieve
evenementen, zoals de Alfrink mini-triatlon.

Wil jij je aanmelden voor de Sportklas van het Alfrink College? Dat kan. We willen graag zien of je een goede sportmentaliteit hebt en of je gemotiveerd bent
om nieuwe sporten te proberen. Op woensdag 11 maart 2020 houden we een
selectiemiddag. Deelname aan de Sportklas kost € 125,= per jaar.

Topsport
Doe je aan topsport? Ook dan ben
je bij het Alfrink aan het juiste adres. We
praten graag met jou en je ouders over hoe jij je
topsport en school kunt combineren. Meestal is het
handig om minder uren lichamelijke opvoeding (gym)
te volgen, omdat je toch al genoeg sport. De meeste topsporters melden zich dan ook niet aan voor de Sportklas.
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Onderwijs dat
bij jou past
Wij geven onderwijs dat bij jou past. Jij bent uniek en leert op je
eigen manier. Dat geldt ook voor de begeleiding die je wilt of
nodig hebt. Iedere leerling is anders. Op het Alfrink houden we
daar rekening mee. We leveren maatwerk voor iedereen.
Hoe doen we dat?

Maatwerk voor talenten
Sport jij op hoog niveau? Maak je uren per dag muziek, of dans je fanatiek?
We denken met je mee op het Alfrink College. Samen kijken we hoe jij
jouw trainingsprogramma het beste kunt combineren met ons onderwijs.
Dat geldt voor elk talent, waar jij ook in uitblinkt.

Steuntje in de rug
Het kan zijn dat je extra begeleiding nodig hebt. Misschien heb je last van
faalangst. Je raakt zo in de stress van proefwerken dat je lagere cijfers haalt
dan je zou verwachten. Maar er kunnen ook andere dingen spelen.
Misschien raak je heel snel afgeleid, heb je extra begeleiding nodig bij
spelling of rekenen door dyslexie of dyscalculie, of is er thuis iets aan de
hand waar je mee zit. Op onze school werken mensen die speciaal zijn
opgeleid om jou te kunnen helpen. Via je mentor komen jij en je ouders
met hen in contact.

Lesstof aangepast aan jou
De opdrachten die je krijgt, sluiten aan op wat jij nodig hebt. Heb je meer
uitleg nodig, of meer uitdaging? Dat regelen we. Je docent weet op welk
niveau jij werkt. Met de MacBook werk je in een digitale leeromgeving die
vaak is aangepast aan jouw wensen en behoeften.

“De leraren op het Alfrink College staan echt voor je klaar.
Mijn leraar heeft me zelfs extra uitleg bij wiskunde gegeven,
buiten de les om, omdat ik het moeilijk vond.
Dankzij de begeleiding van de leraren heb ik veel meer
zelfvertrouwen gekregen.”

Stephanie Pater, oud-leerling Alfrink College
Huiswerkbegeleiding
Heb je begeleiding nodig bij je huiswerk? Elke schooldag is er gratis
huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit de eerste en tweede klas. Dit gebeurt
op het huiswerkplein. Oudere leerlingen, die we tutoren noemen, zijn aanwezig om te helpen. Wil je graag huiswerkbegeleiding, dan bespreken jij en je
ouders dat met je mentor. Op onze school kun je ook betaalde ondersteuning
bij je huiswerk krijgen.
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School &
je ouders
De stap naar de middelbare school betekent meestal dat je een
stuk zelfstandiger wordt. Je moet soms verder fietsen, brengt
meer tijd buitenshuis door en bepaalt zelf wanneer je je huiswerk
maakt. Toch willen je ouders graag op de hoogte blijven.
Het is belangrijk dat zij weten wat je vorderingen zijn en wat
jou te wachten staat. Wij helpen je ouders daarbij op de volgende
manieren.

Inzage in cijfers en rapporten
In het programma Magister zetten we welk huiswerk je moet maken, wanneer je afwezig bent en welke cijfers je haalt. Je ouders krijgen een inlogcode
voor dit programma. Drie keer per jaar krijg je een rapport mee naar huis.

Ouderavonden
Elk jaar houden we een aantal ouderavonden. In september zijn er kennismakingsavonden waarop je ouders je mentor ontmoeten en horen wat er
dat jaar op het programma staat. In december en in maart heb jij een gesprek
met je mentor en je ouders over hoe het gaat. Je ouders kunnen in januari
met een of meer vakdocenten praten.
We houden ook ouderavonden als jij een belangrijke keuze moet maken.
In klas 2 sta je voor de keus voor havo of vwo en aan het eind van klas 3 kies
je de vakken waarin je examen gaat doen. We geven je ouders informatie
zodat ze jou kunnen helpen bij je beslissing.

Website, Instagram en Twitter
Op onze website www.alfrink.nl staat veel informatie. Aan het begin van elk
schooljaar verschijnt de nieuwe schoolgids op onze site. Daarin kunnen je
ouders allerlei informatie vinden, onder andere over financiën. We zijn ook
actief op social media: Instagram (@alfrinkcollege) en Twitter (@Alfrink).

Oudervereniging
Het Alfrink heeft een actieve oudervereniging die onze school ondersteunt.
Samen geven we een blad uit: AC-tueel. De oudervereniging houdt themaavonden over onderwerpen als het puberbrein, gamen, zakgeld en helpen
bij het huiswerk.

Meepraten
Willen je ouders graag meepraten over de organisatie van onze school?
Dan kunnen ze zich aanmelden voor een klankbordgroep of de medezeggenschapsraad.
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Inschrijven op
het Alfrink College
In deze brochure heb je al veel over het Alfrink kunnen lezen. Natuurlijk
wil je de school ook graag in het echt zien, om zelf te ervaren hoe het
is. Je bent van harte welkom op de Alfrink Experience, tijdens het open
huis en op de informatieavonden. Voorin deze brochure staan de data.

Ben je zeker van je zaak? Zie jij het helemaal zitten op het Alfrink College?
Schrijf je dan in. Achterin deze brochure vind je een inschrijfformulier. Je kunt
het ook uitprinten vanaf onze website. Naast het formulier staat welke
documenten we nog meer nodig hebben. Zorg er voor dat je inschrijving
uiterlijk vrijdag 20 maart bij ons binnen is. Meld je je aan voor 1 tvwo, 1 thavo/
vwo of de Sportklas, dan moet je inschrijving eerder binnen zijn en wel uiterlijk
op vrijdag 6 maart 2020. Dit in verband met de selectiemiddag voor 1 tvwo,
1 thavo/vwo en de Sportklas op woensdagmiddag 11 maart.
We verheugen ons op je komst!

Kosten
Het onderwijs wordt in Nederland grotendeels betaald door de overheid.
Ook de schoolboeken vallen daaronder. Maar de overheid betaalt niet alles.
Activiteiten zoals excursies, toernooien en feesten vallen daar niet onder.
Wij betalen die uit de vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van dit bedrag kan per jaar verschillen. Voor een leerling in klas 1
is de vrijwillige ouderbijdrage ongeveer € 200,=.
Voor het tweetalig onderwijs en de Sportklas maakt de school extra kosten,
waar ouders aan meebetalen: € 390,= voor tweetalig onderwijs en € 125,=
voor de Sportklas. Daarnaast zijn er extra kosten verbonden aan onze laptopklassen. Dat is een éénmalig bedrag voor de aanschaf van de MacBook van
maximaal € 1245,= inclusief pluspakket (drie jaar verzekering voor reparatie
en diefstal). Dit bedrag kan ook in termijnen betaald worden. De MacBook
kan ook bij ons gehuurd worden.
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Inschrijfformulier
Inschrijven kan alleen door het inleveren van dit formulier.
Daarnaast moeten uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 ingeleverd zijn:
• een kopie ID-kaart (voor- en achterkant), paspoort, geboortebewijs, met vermelding
van het BSN-nummer.
• het originele codeformulier, voorzien van schoolstempel en handtekeningen.
Werkt de basisschool niet met een codeformulier, dan graag het originele
onderwijskundige rapport, voorzien van schoolstempel en handtekeningen.
• indien van toepassing: een dyslexieverklaring.
• inschrijven in een ander leerjaar kan alleen na afspraak met de afdelingsleider.

INSCHRIJFFORMULIER 2020-2021
Ik kies voor:

klas 1 h/v

klas 1 h/v sportklas*

1 th/v*

1 tvwo*

ander leerjaar*

Persoonlijke gegevens
achternaam:
voornamen (voluit):
roepnaam: 							jongen/meisje
adres/huisnummer:
postcode/woonplaats:
telefoon:					mobiel nummer leerling:
geboorteplaats: 				

datum in Nederland (indien hier niet geboren):

geboortedatum:
nationaliteit:				BSN-nummer:
naam en voorletters moeder:
adres moeder:
e-mailadres moeder:
mobiel nummer moeder: 			

beroep moeder:

naam en voorletters vader:
adres vader:
e-mailadres vader:
mobiel nummer vader:			

beroep vader:

het gezin bestaat uit :			

jongen(s) 		

meisje(s)

kerkelijke gezindte:
naam huisarts:				telefoonnummer huisarts:
Als er nog broers of zussen op het Alfrink College staan ingeschreven, wilt u dan hieronder de namen vermelden
naam:						klas:
naam: 						klas:
naam: 						klas:
Als de gezinssamenstelling aanleiding geeft tot opmerkingen, deze a.u.b. hieronder vermelden

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de gezondheid van uw kind of belemmeringen om deel te nemen aan
bepaalde activiteiten/lessen? Zo ja, wilt u die dan hieronder vermelden?
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* alle leerlingen werken met een MacBook
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dyslexieverklaring:

ja/nee

Basisschool:

Routebeschrijving

leerkracht(en) groep 8:
advies basisschool:
Vanaf station De Leyens
is het 7 minuten lopen

Keuze voor laptopklas (leerlingen werken met een MacBook). Geldt alleen voor klas 1 h/v:

Willem Dreeslaan

Ik heb voorkeur voor plaatsing in een laptopklas
KADELAAN

LEIDEN

WERFLAAN

WIJK 25

Als uw zoon of dochter samen met een vriend of vriendin in dezelfde klas wil komen,
zullen we proberen hiermee rekening te houden, mits deze voorkeur wederkerig is.

Buytenwegh

De naam van zijn/haar vriend/vriendin (maximaal drie namen) is:

De Leyens

wallen

Ondergetekende gaat akkoord met inschrijving van zijn/haar zoon of dochter als leerling van het Alfrink College

Voorweg

en daarmee met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in de schoolgids (zie www.alfrink.nl).

EUROPAWEG

Centrum
West

AUSTRALIËWEG

Stadhuis

Delftse
wallen
Driemanspolder

handtekening:

Javalaan

Palenstein

Dorp

Meerzicht

plaats | datum:

Seghwaert

OOSTWEG

AMERIKAWEG

Oosterheem

TONEELLAAN Leidse

LANGE LAND
ZIEKENHUIS

LEIDSCHENDAM

LEIDEN

Alfrink
College

AZIËWEG

Ik wil in een klas zonder laptop

A12

Ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse betaling van de vrijwillige ouderbijdrage zoals
vermeld op pagina 27 van deze brochure.

DEN HAAG

Zoetermeer

Zoetermeer-Oost

PIJNACKER
DELFT

UTRECHT
BLEISWIJK

plaats | datum:
handtekening:

Ondergetekende gaat akkoord met plaatsing van foto’s en ander beeldmateriaal van
schoolactiviteiten op de website, social media, schoolgids, folders en ander promotiemateriaal.
ja/nee					
handtekening:
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Alfrink College

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tto
Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer
T 079 330 66 66
E administratie@alfrink.nl
W www.alfrink.nl
@AlfrinkCollege

@Alfrink

