
Tweetalig 
onderwijs

Extra  Extra  
uitdaging  uitdaging  
voor vwo  voor vwo  
én havoén havo



Inhoudsopgave

Welkom op het Alfrink College 
 
Kom kijken op het Alfrink College

De eerste klas: het went snel

Wat leer je op het tweetalig onderwijs?

Op uitwisseling in de onderbouw

Op reis in de bovenbouw

Speaking Contest: de beste speech

Op ontdekkingstocht tijdens Unesco-themaweken

Model United Nations op het Alfrink

Internationale diploma’s

4
5 
 

6 
 

8 
 

10 
 

11 
 

12
 

14 
 

16
 

18 
 

3



Welkom op het 
Alfrink College

Marcel de Haas
Afdelingsleider tvwo

Alfrink College
RK Scholengemeenschap voor havo, 

vwo en tto

Werflaan 45

2725 DE Zoetermeer 

079 330 66 66

administratie@alfrink.nl

www.alfrink.nl

Heb je een havo-, havo/vwo- of vwo-advies en hou je van een extra uitdaging? Heb je interesse in talen en culturen  
en voor wat er in de wereld gebeurt? Dan voel je je helemaal thuis op ons tweetalig onderwijs (tto)! Op het Alfrink  
College kan je tweetalig onderwijs volgen op havo/vwo-niveau en op vwo-niveau. We hebben al 22 jaar ervaring met 
tweetalig onderwijs. En we hebben nu voor het derde jaar tweetalig havo/vwo-brugklassen.

Kies je voor tweetalig onderwijs, dan krijg je ongeveer tachtig procent van de lessen in het Engels. Vanaf dag één. 
Dat is in het begin misschien even spannend, 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 zult versteld staan van jezelf! 
Hoe goed jij het Engels beheerst, laat je in je examenjaar zien met het examen International Baccalaureate (IB).  

Naast Engels op een heel hoog niveau biedt het tweetalig onderwijs nog meer uitdagingen. Tijdens projecten leer 
je analyseren, samenwerken, organiseren en presenteren: vaardigheden waar je veel aan zult hebben. Je werkt 
vanuit een onderzoekende houding en durft de lat voor jezelf steeds hoger te leggen. En je doet mee aan 
internationale contacten, zoals een uitwisseling en een studiereis. Tijdens onze eigen Model United Nations ontmoet 
je leerlingen uit andere landen. Samen speel je bij ons op school de Verenigde Naties na.

Heb je interesse?  
Dan hopen we jou en je ouders te ontmoeten op onze speciale informatieavond  

over tweetalig onderwijs op maandag 7 februari!

Sandra Dekker
Afdelingsleider 1 en 2 

     (t)havo/vwo

Open Huis 
zaterdag 29 januari 
• 09.30 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 ouder

Informatieavonden
voor je ouders 
donderdag 27 januari | 19.30 uur

tweetalig onderwijs (vwo en havo)  
voor jou en je ouders
maandag 7 februari | 19.30 uur

Alfrink Experience 
woensdag 8 december, 12, 19 en  
26 januari, 2 en 9 februari  
| 14.00 tot 16.00 uur
Je komt langs tijdens een lesdag en  
ervaart hoe het is bij ons op school.  
Aanmelden: AE@alfrink.nl

Kom kijken op 
het Alfrink College

Open Dag App
Download ook onze Open Dag App. Daarin 

vind je alle informatie over ons Open Huis  

op 29 januari en over de verschillende  

soorten brugklassen. Bekijk ook foto’s en  

video’s van ons schoolgebouw en alle  

buitenschoolse activiteiten. 
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Met de hele klas op school logeren
Naast wennen aan het Engels moet je wennen aan je nieuwe 

klasgenoten, aan de leraren en aan de school. Wij helpen je 

daarbij. Op het Alfrink College begin je het eerste schooljaar 

met twee wendagen. Met de hele klas logeer je op school. 

We doen leuke dingen: we sporten, doen speurtochten en 

spelletjes en organiseren 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 super 

leuke start van je Alfrink-tijd!

Je mentoren staan voor je klaar
Tijdens de wendagen maak je kennis met je mentor en 

twee leerlingmentoren. Je mentor is de leraar die jou het 

beste kent en waar je veel les van krijgt. Naast de mentorles 

geeft hij of zij namelijk ook gewoon les, in bijvoorbeeld  

Nederlands of wiskunde. Daardoor zie je elkaar bijna elke 

dag. 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. 

De leerlingmentorenzijn leerlingen uit de vierde klas die 

klaarstaan voor jou en je klasgenoten. Ze weten precies 

hoe alles werkt op school: wat doe je als je niet weet wat  

het huiswerk is of als je je gymkleding kwijt bent. 

Leren om actief te leren
Op het Alfrink geven we goed, actief en uitdagend onderwijs. 

Op het tweetalig onderwijs werken we veel met een MacBook.  

De aanschaf of huur daarvan is verplicht. In de mentorlessen in 

de eerste klas besteden we veel aandacht aan  

studievaardigheden. We helpen je om actief te leren, zodat je 

echt begrijpt en onthoudt wat je leert én het kunt toepassen. 

Niet even de lesstof doorlezen, maar je afvragen wat het  

betekent. Dat werpt zijn vruchten af. Aan het eind van het 

eerste schooljaar zul je verbaasd zijn over wat je allemaal  

geleerd hebt. En over hoe goed je Engels geworden is!

De eerste klas: 
het went snel

De overstap naar de middelbare school is best spannend. Dat geldt zeker voor het tweetalig onderwijs (tto). 

Vanaf de eerste dag praat je bijna alleen maar Engels in de lessen. Daar hoef je niet tegenop te zien.  

Wij weten uit ervaring dat alle leerlingen het Engels heel snel oppakken. Je zult zien dat het gauw went.
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De meeste vakken in het Engels
Op het tweetalig onderwijs krijg je veel verschillende vakken 

voorgeschoteld. Sommige vakken zijn bekend van de 

basisschool, zoals geschiedenis en lichamelijke opvoeding (zo 

noemen wij de gymlessen). Andere vakken zijn nieuw voor 

je: je hebt wiskunde in plaats van rekenen, bijvoorbeeld. 

Halverwege de eerste klas kun je kiezen voor het vak Latijn. 

Alle vakken volg je in het Engels, behalve Nederlands, Frans 

en Duits natuurlijk.

Leer presenteren in het Engels
We doen veel aan drama op het tweetalig onderwijs.  

Je doet kleine toneelstukjes en leert jezelf presenteren  

in het Engels. Bij dit vak leer je om het Engels goed te  

gebruiken en dagen we je uit om Engels te durven spreken. 

Taaldorpen op het Alfrink
Engels is de belangrijkste taal op het tweetalig onderwijs, 

maar je leert ook Frans en Duits. Met Frans beginnen we  

in de eerste klas, Duits volgt een jaar later. Op het Alfrink 

weten we hoe leerzaam het is om veel te praten in een 

nieuwe taal. Zo leer je veel sneller! Daarom veranderen we 

de school een paar keer per jaar in een Taaldorp. Je gaat er 

winkelen, uit eten en ontmoet er echte Fransen en Duitsers, 

Wat leer je op het  
tweetalig onderwijs?

Ons tweetalig onderwijs is heel geschikt voor leerlingen die extra uitdaging zoeken en die een havo-, havo/vwo- 

of vwo-advies hebben. Je volgt veel vakken in het Engels en doet mee aan culturele en internationale activiteiten. 

Een perfecte voorbereiding op jouw deelname aan een samenleving die steeds internationaler wordt!

     
met wie je in gesprek gaat in hun eigen taal. In de boven-

bouw kun je meedoen aan speciale taalprogramma’s om 

nog beter te worden in Frans en Duits. Je kunt zelfs in de  

bovenbouw het vak Chinees oppakken. 

Moderne vaardigheden
Je zit op school om te leren. Veel mensen denken bij leren 

vooral aan het opdoen van kennis, zoals woordjes of jaartallen 

leren. Maar op het Alfrink vinden we het net zo belangrijk  

om moderne vaardigheden te ontwikkelen.  

De wereld verandert snel en kennis kan soms verouderen. 

Vaardigheden niet. Op het tweetalig onderwijs hebben we 

de belangrijkste vaardigheden samengevat in de 5 Alfrink C’s:  

Critical thinking (kritisch denken), Creative thinking 

(creatief denken), Communication (communicatie), 

Collaboration (samenwerking) en Contemplation (bezinning). 

Deze vaardigheden komen in allerlei vakken terug.  

Wereldvraagstukken
Bij het vak Global Perspectives werk je aan projecten over 

lokale en internationale vraagstukken, bijvoorbeeld  

klimaatverandering of de impact van internet. Je leert  

samenwerken, communiceren, onderzoeken en evalueren.

Heb je een havo- of havo/vwo-advies? Wil je het Engels goed leren beheersen en heb je een brede 

interesse in wat er in de wereld speelt? Dan past onze tweetalige havo/vwo-brugklas goed bij jou.  

Na de tweede klas stroom je door naar thavo of misschien wel tvwo. Heb je een vwo-advies? Zoek je 

extra uitdaging en houd je van een hoog studietempo? Kies dan voor onze tweetalige vwo-brugklas.  
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Een bijzondere ervaring
Het Alfrink College heeft 22 jaar tweetalig vwo. 

Dat is best lang, dus we hebben er veel ervaring mee.  

We werken al jaren samen met Duitse scholen, waarmee 

we in het tweede leerjaar een uitwisseling doen. Door onze 

ervaring weten we zeker dat ook jouw uitwisseling een 

bijzondere ervaring zal worden. Je leert jezelf te redden en 

te presenteren buiten je eigen vertrouwde omgeving. 

Deze uitdaging geeft je zelfvertrouwen die je meeneemt 

naar de bovenbouw, waar je de mogelijkheid krijgt om nog 

meer te reizen.
 

Op uitwisseling in de onderbouw
Leren doe je op school met je klasgenoten en je leraren. Maar je kunt het ook doen met leeftijdgenoten uit an-

dere landen. In klas 1 en 2 houden we digitale uitwisselingen met scholen in Denemarken, India en Zuid-Korea. 

En in de tweede klas is er een uitwisseling met een school uit een Europees land. De voertaal is Engels. Dat is 

spannend, maar ook superleuk én leerzaam.

Op het tweetalig onderwijs ga je regelmatig op reis naar het buitenland. Hierdoor spreek je steeds vloeiender 

Engels en leer je jezelf redden in een onbekende omgeving. Tijdens deze reizen ga je op excursie, bezoek je musea 

en verblijf je bij een gastgezin. Een geweldige culturele ervaring! Daarnaast organiseren we om het jaar reizen 

naar India en China, waaraan ook leerlingen uit 4 thavo en 5 tvwo kunnen meedoen. Deze verre reizen zijn  

niet verplicht en onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 

Eerst mailen, dan logeren
In de eerste weken van de tweede klas koppelt je docent 

jou aan een leuke leerling van de school waarmee we de 

uitwisseling houden. We letten erop dat jullie een beetje 

dezelfde interesses hebben. Via e-mail leg je contact en maak 

je kennis met elkaar. In oktober komt hij of zij een weekje bij 

jou thuis logeren. Samen met de gastleerlingen doen we 

allerlei activiteiten op school en daarbuiten, met de bedoeling 

elkaars cultuur beter te leren kennen. In het voorjaar brengt 

jouw klas een tegenbezoek en logeer jij bij je buitenlandse  

vriend of vriendin thuis.

Op reis in de bovenbouw
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Speaking Contest: 
de beste speech

Voor een groep spreken eng? Niet op het Alfrink College. Wij oefenen dit regelmatig. Op het tweetalig 

onderwijs doen we dat natuurlijk in het Engels. Door presentaties te geven in de klas leer je al doende hoe  

je de aandacht van je klasgenoten vasthoudt. Je merkt dat het leuk is als zij geboeid naar jou luisteren.  

Zo raak je je podiumvrees vanzelf kwijt.

“Je krijgt veel kansen en uitdagingen op deze school.  

Daar krijg je meer zelfvertrouwen van. Door veel te schrijven 

en te presenteren word je echt steeds beter in Engels  

en wordt het minder eng om voor de klas te spreken!”

Jehro Kakebeen,1 tvwo

Regionale en landelijke wedstrijd
Op het tvwo houden we de Speaking Contest. Dit is het 

hoogtepunt van alle presentaties. Tijdens deze wedstrijd 

houd je een toespraak over een bepaald onderwerp.  

Win jij de Alfrink Speaking Contest, dan mag je door naar  

de regionale en misschien zelfs de landelijke wedstrijd.  

Je zou niet de eerste leerling van het Alfrink College zijn  

die het zo ver schopt.

Applaus na afloop
Bij de Speaking Contest komen heel wat vaardigheden  

van pas die je bij ons op school ontwikkelt: onderzoeken,  

analyseren, schrijven en presenteren, om er maar een paar 

te noemen. Het begint al bij de voorbereiding voor de 

speech, als je je onderwerp vaststelt en onderzoekt wat je 

erover wilt weten. Je denkt er over na, bepaalt wat je wel 

en niet gaat vertellen en verpakt je verhaal in een pakkende 

toespraak. Vervolgens houd je jouw speech voor de klas of in 

de collegezaal van onze school. Wedden dat iedereen voor je 

applaudisseert?

Heb je de smaak te pakken gekregen en 

wil je het hele jaar door debatteren? 

Sluit je aan bij de debatclub.
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Toothpaste en Unesco in Denemarken
Er zijn nog meer projecten, waarbij verschillende vakken  

samenkomen. In klas 3 tvwo doen we het Toothpaste  

Project. Daarbij doen we net alsof je bij een groot  

tandpastabedrijf werkt. Bij scheikunde maak je met een 

groepje leerlingen tandpasta. Bij economie bedenk je hoe  

je de tandpasta op de markt gaat brengen en bij Engels 

schrijf je de tekst voor een advertentie. Hierbij maak je  

volop gebruik van allerlei moderne vaardigheden.  

De winnaars krijgen de Gouden Tandenborstel!

In 3 thavo ga je onder andere op bezoek bij een school in 

Denemarken. Samen met deze school gaan we werken  

aan een vakoverstijgend Unesco-project en werk je aan je  

presentatie- en communicatievaardigheden. 

   

Op ontdekkingstocht tijdens  
Unesco-themaweken

De vakken die je op school krijgt, hebben gedurende het jaar hun eigen programma. Eén of twee keer per jaar 

is dat anders: dan werk je bij meerdere vakken aan één groot project. Dit doen we in de Unesco-themaweken, 

waar een groot deel van de school aan meedoet. Tijdens deze ontdekkingstocht gaat er een wereld voor je 

open. In een Unesco-themaweek bekijken we een onderwerp van verschillende kanten. Net als bij het vak  

Global Perspectives ontwikkel je je moderne vaardigheden. Zo doe je onderzoek via internet en leer je je in  

te leven in iemand die je niet kent. Ook analyseren, schrijven en creatief denken komen aan bod. 

“Leerlingen van onze partnerschool uit India deden mee 

op het Alfrink aan het Toothpaste project. De ontmoeting 

met leerlingen van onze partnerscholen maakt het Alfrink 

een internationale school.”

“Het Toothpaste Project is heel nuttig, omdat je de 

vaardigheden die je hebt geleerd in de lessen in de 

praktijk kunt toepassen.” 

Unesco-themaweken
Het Alfrink is een Unesco-school. Unesco is de onderwijs- 

organisatie van de Verenigde Naties (VN). De thema’s van  

de VN zie je terug in de Unesco-themaweken. Het Alfrink  

maakt deel uit van een wereldwijd Unesco-scholennetwerk.  

In Nederland werken we met 45 andere scholen samen.

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, leer je 

meer over mensenrechten wereldwijd en maak je kennis  

met vluchtelingen.
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Verenigde Naties naspelen
We doen dit tijdens het Model United Nations Alfrink, 

kortweg MUNA. Daarbij spelen we de Verenigde Naties 

na. Bijna alle landen in de wereld zijn lid van de VN, in het 

Engels United Nations genaamd. Samen zoeken vertegen-

woordigers van de landen naar oplossingen voor grote 

vraagstukken. Bij de Model United Nations Alfrink doen  

wij dat ook. Je leert enorm veel. Je stem laten horen,  

discussiëren en samen naar oplossingen zoeken: dat zijn 

vaardigheden waarmee je kennismaakt en ervaring opdoet. 

Allemaal in het Engels uiteraard. Meer dan honderd jonge-

ren uit andere landen doen met ons mee.  

Zij komen speciaal hiervoor naar Zoetermeer. Eén van die 

leerlingen logeert bij jou thuis.

Laten zien wat je in huis hebt
Bijzonder aan MUNA is dat het volledig wordt georgani-

seerd door leerlingen van het Alfrink. Docenten werken 

mee als coach, maar organiseren het niet. Zit je in 5 of 6 

tvwo, dan kun je tijdens dit project echt laten zien wat je 

allemaal in huis hebt. Leerlingen in 5 of 6 vwo of 4 of 5 (t)

havo kunnen meedoen als hun cijfers dit toelaten. Ook in 

lagere klassen kun je meehelpen bij de organisatie van het 

MUNA. 

 

Model United Nations 
op het Alfrink

Klimaatverandering, het vluchtelingenprobleem of armoede: grote onderwerpen die jij niet zo één, twee, drie 

kunt helpen oplossen. Of wel? In de vijfde en zesde klas van het tvwo zoek je samen met leeftijdgenoten uit 

andere landen naar oplossingen voor deze en andere wereldproblemen. Gewoon bij ons op het Alfrink College.

Wil je nog meer internationale ervaring opdoen? In 5 tvwo kun je op stage in een ander land.  

Er zijn leerlingen die stage hebben gelopen in Zweden, Spanje, Duitsland en China.  

De afgelopen jaren zijn we twee keer op bezoek geweest bij onze partnerschool in India.  

Twee jaar geleden hebben we onze partnerschool in China bezocht. Waar wil jij heen?

Meer weten over MUNA? Kijk op www.munalfrink.nl
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Volg je tvwo, dan ontvang je het - hou je vast - International 

Baccalaureate (IB) Certificate English A Language and Lite-

rature. Daarin wordt veel aandacht besteed aan spreken, 

luisteren, lezen, schrijven en literatuuranalyse. Volg je thavo, 

dan ontvang je het IB Certificate English B Language.  

Het B Language diploma besteedt vooral aandacht aan 

communiceren. Met dit certificaat op zak kun jij overal ter 

wereld aantonen dat je de Engelse taal beheerst ‘as a first 

language speaker of English’, oftewel, alsof Engels je moeder-

taal is. Want dat is jouw niveau na het tweetalig onderwijs op 

het Alfrink College.

Cambridge Associate
Wil je meer diploma’s? Dat kan. Als thavo-leerling doe je  

het examen Cambridge Global Perspectives (AS examen).  

Als tvwo-leerling kun je kiezen. Als je tot en met de zesde 

klas biologie, economie, aardrijkskunde of geschiedenis 

volgt, kun je Cambridge-examen doen in deze vakken.  

Wij zijn een Cambridge Associate School en mogen de  

examens daarom afnemen. Ook andere Cambridge-examens 

zijn mogelijk, zoals Japans of Computer Science.  

Als jij talent hebt en zelf voor deze examens wilt studeren, 

dan zeggen wij: grijp je kans!

Internationale diploma’s
Na je eindexamen verlaat je het tweetalig onderwijs van het Alfrink in elk geval met twee diploma’s.  

Allereerst natuurlijk het havo- of vwo-diploma, dat je ontvangt als je slaagt voor je eindexamen.

“Tvwo is een hele leuke uitdaging. Ik vind het vooral  

erg leuk om les te krijgen in het Engels. Tvwo doe je  

niet zo maar; je moet er wel wat voor doen!” 

Celeste Schrader, 1 tvwo
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