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Welkom  op het Alfrink College
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Wat leuk dat u het Alfrink College overweegt voor uw kind! Het kiezen van 

een middelbare school kan best een uitdaging zijn. Op het Alfrink College zal 

uw kind zich snel thuis voelen, daar ben ik van overtuigd.

Wij zijn een school voor havo, vwo en tweetalig onderwijs. Docent en leerling 

werken samen naar een resultaat. Samen zorgen we voor een goede sfeer op 

school. Actief leren vinden we belangrijk, zodat leerlingen echt begrijpen en 

onthouden wat ze leren. We geven uitdagend onderwijs, waarmee uw kind 

zich kan ontwikkelen. Theoretische kennis koppelen we aan praktische en 

uitdagende projecten. De MacBooks helpen ons daarbij. In de digitale leerom-

geving kunnen kinderen werken op hun eigen niveau. 

We dagen leerlingen graag uit om zich verder te ontwikkelen. Dat kan in 

een van de Plusklassen: +sport, +taal, +podium en +tech. Maar ook tijdens 

onze Unesco-themaweken, op uitwisseling met een buitenlandse school of bij 

extra activiteiten als de Alfrink fi lmcrew. De leerlingen in deze brochure ver-

tellen u er graag meer over. 

Is het Alfrink College echt iets voor uw kind? Dan zien we u graag tijdens onze 

informatieavonden, Open Dag of tijdens de Alfrink Experience! 

Gisela Assenberg
rector

Welkom  op het Alfrink College
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Wat voor school 
zijn wij?
Het Alfrink College is dé school in Zoetermeer voor havo en vwo.  

Wij bieden zowel Nederlandstalig als tweetalig onderwijs. Samen,  

actief en uitdagend zijn de kernwaarden die bij ons horen. Wij zijn  

een veilige school waar uw kind zich gehoord en gezien voelt en 

het beste uit zichzelf haalt. Wederzijds respect staat bij ons hoog in 

het vaandel.

Voor leerlingen die extra uitdaging zoeken, is er bij ons van alles 

te kiezen. In klas 1 kunnen leerlingen kiezen voor Alfrink Plusklassen: 

+sport, +tech, +podium en +taal. Daarnaast kunnen leerlingen lid worden 

van de filmcrew, de leerlingenraad, het Unesco-team of de Applecrew. 

Leerlingen krijgen bij ons alle kans om hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. Op onze school kijken we verder dan de eigen leefwereld. 

Ook buiten onze landsgrenzen is veel te ontdekken!
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De mentor staat klaar
Op het Alfrink hebben leerlingen altijd iemand bij wie ze terecht kunnen: hun  
eigen mentor. Deze helpt ze, bijvoorbeeld bij het plannen van schoolwerk, het  
voorbereiden van toetsen en het samenwerken met andere leerlingen. De mentor 
houdt in de gaten hoe het met uw kind gaat op school. Daarnaast bewaakt hij of  
zij de prettige sfeer in de klas. In het eerste jaar krijgt elke klas ook nog twee leer-
lingmentoren. Dit zijn vierdeklassers bij wie uw kind terecht kan met vragen.

Thuis in ons schoolgebouw
Ons schoolgebouw is modern, licht en open. Het is er gezellig: leerlingen voelen 
zich er snel thuis. Er is een grote bibliotheek waar ook rustig gewerkt kan worden. 
Overal in onze school is wifi. Zo kunnen leerlingen op allerlei plekken op de Mac-
Book aan de slag. Tijdens de pauzes kunnen leerlingen ook pauzeren op het terrein 
rondom de school. We zijn een rookvrije school, dus op het schoolplein mag niet 
worden gerookt. In onze ruime bewaakte fietsenstalling kan uw kind zijn of haar 
fiets veilig neerzetten. 

Respect en een goede sfeer
Het Alfrink College is een katholieke school. Respect en een goede sfeer zijn be-
langrijk voor ons. Bij ons mag iedereen zijn wie hij/zij is. Niet iedereen is hetzelfde, 
maar we staan wel open voor elkaar. We helpen elkaar om goed te leren en we 
letten op ieders welzijn en gezondheid. We staan klaar voor anderen. Tijdens onze 
goededoelenactie 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 sport- en debattoernooien, hebben een dancecrew en schaakclub, 
organiseren discoavonden. Dat is nog lang niet alles en elk jaar komen er nieuwe 
activiteiten bij. 

Aandacht voor lezen
We vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen goed kunnen lezen. Ze er-
varen dan meer leesplezier, maar werken ook aan hun taalvaardigheid. Daarom lezen 
we iedere dag 20 minuten met de hele school, inclusief de docenten.  
En daar profiteren onze leerlingen van, bij alle vakken. Het Alfrink blinkt hierin uit: 
onze dagelijkse 20 minuten lezen haalde bij de introductie zelfs het Jeugdjournaal!
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Talent en maatwerk
Op het Alfrink vinden we het belangrijk dat iedereen zijn eigen talent kan ontdekken 
en ontwikkelen. En dat leerlingen die dat nodig hebben, extra ondersteuning krijgen. 
Daarom bieden we maatwerk waar dat kan. Is uw kind gek op sport, theater, taal 
of techniek? Dan zou hij of zij weleens goed in een van onze Plusklassen kunnen 
passen. U leest hier meer over in het hoofdstuk De + van Alfrink. Kan uw kind extra 
hulp gebruiken of juist wat extra uitdaging? Bekijk dan eens het hoofdstuk Maat-
werk voor iedereen. 

Unesco-school
Het Alfrink College is een Unesco-school en maakt daarmee deel uit van een wereld-
wijd netwerk van 76 scholen. Onze afdelingsleider bovenbouw tweetalig, Marcel de 
Haas, is duovoorzitter van Unesco Nederland. Wij vinden het van groot belang dat 
onze leerlingen kennismaken met het Unesco-gedachtengoed, dat bijdraagt aan 
vrede en verdraagzaamheid in de wereld.

Gedurende het schooljaar hebben we een aantal Unesco-themaweken, waarin 
de leerlingen voor meerdere vakken werken aan één project binnen de thema’s 
van de Verenigde Naties. Ze ontwerpen bijvoorbeeld een duurzaam pretpark of 
leren meer over mensenrechten. Leerlingen in klas 1 doen mee aan het Unesco 
2030-project en zetten zich in voor een duurzaam ontwikkelingsdoel, zoals schoon 
drinkwater voor iedereen.

“In de derde klas gaan we op bezoek bij een 

school in Denemarken. Samen met deze school 

werken we aan een vakoverstijgend Unesco- 

project, waarin leerlingen hun presentatie- en 

communicatievaardigheden ontwikkelen. 

Een uitdagend en waardevol project!”

Marcel de Haas, afdelingsleider bovenbouw tweetalig 
en duovoorzitter Unesco Nederland
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Een goede 
start op het 
Alfrink College
Wij geven onze nieuwe leerlingen graag de best mogelijke start op 

de middelbare school. Iedereen met een havo- of een vwo-advies is 

op het Alfrink op zijn plek. Voor wie niet direct wil kiezen, hebben 

we een tweejarige brugperiode in onze havo/vwo-klassen. 

Daarnaast hebben we vwo-klassen die direct op vwo-niveau starten. 

Het tempo ligt iets hoger en we gaan dieper op de stof in. 

we een tweejarige brugperiode in onze havo/vwo-klassen. 

Daarnaast hebben we vwo-klassen die direct op vwo-niveau starten. 

Het tempo ligt iets hoger en we gaan dieper op de stof in. 

De informatie die u in dit hoofdstuk leest, geldt voor al 

onze eerste en tweede klassen. In het hoofdstuk Twee-

talig onderwijs leest u meer over onze tto-klassen.
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Met de hele klas logeren op school
De eerste dagen zijn natuurlijk best spannend. Om de school, de nieuwe klasgenoten 
en de mentor te leren kennen, logeert uw kind een nacht op school. Tijdens deze 
twee wendagen doen we leuke dingen: we sporten, doen speurtochten, spelletjes 
en dansen tijdens de disco. Zo beleeft uw kind een geweldige start van zijn of haar 
Alfrink-tijd!

Nieuwe en bekende vakken
In het eerste jaar krijgen onze leerlingen elf vakken. Sommige kennen ze al van de 
basisschool, andere zijn nieuw (zoals wiskunde en Frans). Naast de standaardvakken 
kunnen leerlingen ook extra vakken of activiteiten kiezen. Bijvoorbeeld in één van 
onze Alfrink Plusklassen, met accenten op sport, taal, podium en tech. Hier leest u 
meer over in het hoofdstuk De + van Alfrink.

Leren leren
Op het Alfrink vinden we het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen jaartallen en 
woordjes onthouden, maar ook op een goede manier ‘leren leren’. In de brugklas 
werken we met weektaken voor ieder vak: in de digitale leeromgeving zien leerlingen 
wat ze die week en de volgende week gaan leren. Ze krijgen een speciale agenda 
van school om hun werk te plannen. De mentor helpt ze daarbij en gaandeweg 
ontwikkelen onze leerlingen de vaardigheden om dit zelf te doen. Daar hoort een 
bepaalde ‘mindset’ bij: openstaan om te leren en uitdagingen aangaan om ergens 
beter in te worden. Ook daar werken we aan op het Alfrink. 

Welke klassen bieden we aan?
Op het Alfrink College hebben we de volgende klassen in leerjaar 1:

• 1 havo/vwo (Nederlandstalig)

• 1 vwo (Nederlandstalig)

• 1 thavo-vwo (tweetalig)

• 1 tvwo (tweetalig)
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Tweetalig 
onderwijs: 
extra uitdagend!
Ambitieuze leerlingen die gemotiveerd zijn om vloeiend Engels te 

leren, voelen zich thuis in ons tweetalig onderwijs (tto). Door elke 

dag in de praktijk te oefenen, gaan ze met sprongen vooruit in 

hun taalbeheersing. Tot ze uiteindelijk in het examenjaar het 

International Baccalaureate (IB) behalen. Het tweetalig onderwijs 

biedt nog meer uitdagingen. 

Denk aan extra projecten, waarbij leerlingen 

leren analyseren, samenwerken, organiseren en 

presenteren. Ze ontwikkelen een onderzoeken-

de houding en doen internationale contacten 

op, van groot belang in onze steeds internatio-

naler wordende wereld. 

Bijvoorbeeld tijdens een uitwisseling met andere 

Europese scholen. Of bij ons eigen Model United 

Nations, waarin leerlingen zelf onderdeel uitma-

ken van de Verenigde Naties!
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Extra veel Engels
Zo’n 80 procent van de lessen in ons tweetalig onderwijs is in het Engels. Vanaf dag 
1. Dat kan in het begin spannend zijn, maar het went ook snel. Bovendien krijgen 
leerlingen tot en met klas 5 (tvwo) of klas 4 (thavo) één tot twee lesuren Engels per 
week extra. Ze maken zo reuzesprongen in hun beheersing van het Engels. Of het 
nu spreken, lezen of schrijven is. Natuurlijk krijgen de leerlingen ook Frans en Duits. 
Daarbij spreken ze zoveel mogelijk in die taal met docenten en medeleerlingen. 
Leerlingen kunnen via de Plusklas taal verder kennismaken met Latijn en Chinees.
Vanaf klas 4 bieden we geleidelijk meer vakken in het Nederlands aan, om de leerlin-
gen voor te bereiden op het Nederlandse eindexamen.

Internationale diploma’s
Wie kiest voor tweetaling onderwijs, kiest ook voor een internationaal erkend 
IB-certifi caat naast het reguliere havo- of vwo-diploma. Dankzij hun uitstekende 
beheersing van het Engels kunnen onze leerlingen kiezen uit vele vervolgopleidingen, 
in Nederland en daarbuiten. Steeds meer Nederlandse universiteiten en hogescholen 
bieden Engelstalige studies aan. En ook bij opleidingen die in het Nederlands worden 
gegeven, komen veel Engelstalige boeken en artikelen om de hoek kijken. Bovendien 
zijn wij een Cambridge Associate School, wat wil zeggen dat we internationaal erken-
de Cambridge-examens mogen afnemen. Zowel thavo- als tvwo-leerlingen kunnen 
zo’n examen doen. Voor thavo is dit een examen Cambridge Global Pespectives. Voor 
tvwo’ers is er de keuze om per vak een Cambridge English Advanced-examen te doen. 
Dit kan voor biologie, economie, aardrijkskunde en geschiedenis, maar bijvoorbeeld 
ook voor Japans of Computer Science.

Moderne vaardigheden
In ons tweetalig onderwijs hebben we de belangrijkste vaardigheden 
samengevat in de 5 Alfrink C’s, die in allerlei vakken terugkomen en 
die uw kind uitstekend leert beheersen.

• Critical thinking (kritisch denken)

• Creative thinking (creatief denken)

• Communication (communicatie)

• Collaboration (samenwerking)

• Contemplation (bezinning)
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“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, 2 tvwo

Reizen en uitwisselingen
Hoe leuk en leerzaam is het om te leren van leeftijdsgenoten uit andere landen? 
In klas 1 en 2 houden we digitale uitwisselingen met scholen in Denemarken, India 
en Zuid-Korea. En in de tweede klas gaan leerlingen op uitwisseling met een school 
in een ander Europees land, waarbij de voertaal Engels is. Deze uitdaging geeft de 
leerlingen zelfvertrouwen dat ze meenemen naar de bovenbouw, waar ze de moge-
lijkheid krijgen om nog meer te reizen. Bijvoorbeeld naar China of India.

Model United Nations Alfrink
Klimaatverandering, het vluchtelingenprobleem of armoede: grote onderwerpen die 
we niet zo één, twee, drie kunnen oplossen. In de vijfde en zesde klas van het tvwo 
zoeken onze leerlingen met leeftijdgenoten uit andere landen naar oplossingen 
voor deze en andere wereldproblemen. Gewoon bij ons op het Alfrink College - en 
ook niet-tto-leerlingen mogen meedoen. We doen dit tijdens het Model United 
Nations Alfrink, kortweg MUNA. Ontzettend leuk en leerzaam voor onze eigen jon-
geren, maar ook voor de meer dan honderd jongeren uit andere landen die met ons 
meedoen. Zij komen speciaal hiervoor naar Zoetermeer en logeren bij een leerling 
van het Alfrink thuis. Meer weten over MUNA? Kijk op www.munalfrink.nl .

Thavo/vwo en tvwo: het verschil
Op het Alfrink hebben we twee verschillende brugklassen voor tweetalig onderwijs. 
De tweejarige thavo/vwo-brugklas is voor ambitieuze leerlingen met een havo-, 
havo/vwo- of vwo-advies. Na twee jaar kunnen zij doorstromen naar 3 thavo of 
3 tvwo. Of naar 3 havo of 3 vwo, als ze de lessen toch liever in het Nederlands volgen. 
We hebben ook de tvwo-brugklas, waarin leerlingen direct op vwo-niveau starten 
met tweetalig onderwijs. Het tempo ligt hier iets hoger en we gaan dieper op de stof 
in. Leerlingen worden voorbereid op een Engelstalige universitaire opleiding. 
Vwo met tto is ook bijzonder geschikt voor hoogbegaafde leerlingen. Hier leest u 
meer over in het hoofdstuk Maatwerk voor iedereen.
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Geen dag 
zonder MacBook
Op het Alfrink hebben we al meer dan elf jaar speciale laptop-

klassen, omdat wij het van groot belang vinden dat onze leerlingen 

actief en uitdagend onderwijs krijgen. Op hun eigen niveau, passend 

bij de huidige tijd. Onze laptopklassen bevallen zo goed, dat inmiddels 

alle klassen zo werken.
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Leren op eigen niveau
Eén van de grootste voordelen van het werken op een MacBook: iedere leerling 
kan opdrachten krijgen op zijn eigen niveau. Hiervoor gebruiken wij het programma 
Spark, waarin leerlingen hun opdrachten vinden en zien wat ze nog moeten doen. 
Overal, waar ze maar wifi  hebben. Docenten kijken mee in Spark en houden de 
voortgang in de gaten. We gebruiken verder veel leermethoden waarbij we naast 
boeken ook online werkboeken met verschillende niveaus gebruiken.

De laptop maakt leren leuker
Natuurlijk werken we op het Alfrink ook met boeken, voor duidelijke en overzichte-
lijke uitleg. Met onze laptops kunnen we daar waardevolle onderdelen aan toevoegen, 
zodat de stof echt gaat leven voor de leerlingen. Denk aan een animatie over de 
werking van een vulkaan of over de zuurstofproductie van een plant. 
Bij sommige vakken is de lesmethode zelfs helemaal digitaal, zoals bij muziek. Op 
hun MacBook kunnen leerlingen instructie krijgen, muziek beluisteren én muziek 
maken. Maar natuurlijk gebruiken we ook échte gitaren, keyboards en drumstellen.

Digitale toetsen
Op het Alfrink toetsen we volgens de RTTI-methode. Dat betekent dat leerlingen 
reproductie-, toepassings- en inzichtsvragen krijgen bij hun toetsen en opdrachten. 
In de digitale omgeving RTTI-online leest u hoe uw kind scoort en vindt u ook de 
feedback van vakdocenten. Die richt zich niet alleen op resultaten, maar ook op 
vaardigheden zoals planning en organisatie, meedoen tijdens de les, zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Met deze feedback gaan leerlingen zelf aan de slag. 
Ze refl ecteren, maken een plan van aanpak en stellen doelen. Ook dit doen ze 
volledig digitaal.

Een MacBook kopen of huren
De MacBook voor uw kind kunt u via onze school kopen of huren. Daar hoort altijd 
een pluspakket bij, met alle software, een hoes en een verzekering voor reparatie en 
diefstal. De kosten voor de MacBook komen op maximaal € 1.156 inclusief pluspakket. 
De tweetalige en de vwo-klassen zijn altijd laptopklassen, wat inhoudt dat de Mac-
Book verplicht is. Het is niet mogelijk om een zelf aangeschafte laptop voor school te 
gebruiken, omdat we alle systemen op onze MacBooks centraal aansturen. 
Alleen leerlingen in de Nederlandstalige havo/vwo-brugklas kunnen bij hun aanmel-
ding kiezen of ze wel of niet in een laptopklas willen komen.
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De + van Alfrink 

Robots bouwen, padellen, Chinese tekens lezen of toneelspelen. 

Ieder kind heeft andere talenten en interesses. In onze Plusklassen 

kunnen leerlingen met gelijkgestemden aan de slag 

met vakken en activiteiten die ze aanspreken. 

Ze doen veel praktijkervaring op, doen externe 

workshops en leren veel van elkaar. Zo ontdekken 

ze de + van Alfrink in het thema van hun keuze: 

sport, taal, podium of tech. De inhoud van onze 

Plusklassen past goed bij de Unesco-speerpunten 

op het gebied van taal en cultuur, onderwijs 

en wetenschap.
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Alfrink +sport
Speciaal voor de sportieve leerlingen hebben we de Plusklas Alfrink +sport. In deze 
klas krijgen leerlingen liefst zes uur sport per week. Ze gaan aan de slag met hockey, 
voetbal, basketbal, (beach)volleybal, turnen, atletiek, tennis, freerunning, dans, 
skiën, snowboarden, fi tness en verschillende watersporten. Sommige sporten doen 
we op school, voor andere gaan we naar een speciale locatie. De sporten zijn niet 
alleen leuk om te doen en gezond, maar ook bijzonder leerzaam. 
Uw kind leert samenwerken, leidinggeven, organiseren, helpen en omgaan met 
verschillen tussen mensen. Voor havo-leerlingen is Alfrink +sport ook een mooie 
opstap naar ons examenvak bewegen, sport en maatschappij (BSM). 

Alfrink +taal
Spreekt uw kind op vakantie al snel een woordje over de grens? Kunt u thuis geen 
boek laten liggen zonder dat hij of zij ermee aan de haal gaat? Leest u dan vooral 
eens over de Plusklas Alfrink +taal. In deze klas ligt de nadruk op taal en cultuur en 
maakt uw kind naast de reguliere taalvakken kennis met de Chinese taal en cultuur 
en Latijn.

Alfrink +podium
Van dansen tot acteren, van zingen tot decorbouw: als uw kind interesse heeft in 
podiumkunst en cultuur, is de Plusklas Alfrink +podium zeker een interessante op-
tie. In deze klas krijgt uw kind extra lessen in acteren, dans, zang en muziek. Verder 
hebben we met Alfrink +podium culturele uitstapjes en krijgt ieder kind natuurlijk 
zelf de kans om zijn talenten op het podium te laten zien.

Alfrink +tech
Heeft uw kind belangstelling voor programmeren? Gaan zijn of haar ogen stralen 
van technisch Lego, 3D-printers of websitedesign? Dan is de Plusklas Alfrink +tech 
echt het overwegen waard. Met extra veel aandacht voor de exacte vakken en leuke 
extra activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. Denkt u daarbij aan 
Lego League, waarbij leerlingen bouwen en programmeren met Lego Mindstorms. 
Of aan ons Digital Design Lab: aan de slag met het bouwen van een eigen raket.
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Lesstof op maat
Wat uw kind al weet, hoeft het niet meer te leren. Vanuit deze overtuiging 
bieden wij onze leerlingen opdrachten die aansluiten bij wat zij nodig hebben. 
De docenten zijn goed op de hoogte van de niveaus waarop de verschillende 
leerlingen werken. Op de MacBook werkt iedere leerling in een digitale leerom-
geving, die vaak is aangepast aan de eigen wensen en behoeften. 

Inzicht in het leerproces
Op onze school leert uw kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. 
Dat is een nuttige eigenschap voor de toekomst. In een MOL-gesprek (mentor, ouder, 
leerling) kijken we samen naar de doelen van uw kind en naar het plan van aanpak 
om die te bereiken. Ook refl ecteren we, zodat uw kind inzicht krijgt in wat er goed 
gaat en waar nog ruimte voor verbetering is.  

Huiswerkklas 
Kinderen die hulp nodig hebben bij hun huiswerk, kunnen op het Alfrink hulp krij-
gen van oudere leerlingen, die we tutoren noemen.

Maatwerk voor talenten 
Met talentvolle sporters, dansers, muzikanten of andere uitblinkers denken we graag 
mee op het Alfrink College. Samen kijken we hoe we het trainingsprogramma kunnen 
combineren met ons onderwijs. Dat geldt voor elk talent, van atletiek tot jazzballet.

Extra uitdaging voor hoogbegaafden
Leerlingen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid hebben vaak baat bij extra 
uitdaging. Dat kan op het Alfrink op vele manieren. Ze kunnen bijvoorbeeld een 
Cambridge-certifi caat halen, zelfstandig en in hun eigen tempo. Ze mogen hiervoor 
ook lessen missen (maximaal 2 per week). Bijkomend voordeel: een makkelijk vak 
wordt met minder lesuren weer iets uitdagender.

Maatwerk voor
iedereen
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Verder kunnen leerlingen die goed scoren, meedoen aan allerlei projecten en 
activiteiten, zoals debatteren, de feestcommissie, het sportcomité, programmeren, 
Italiaans leren of onderzoek doen. Ze kunnen een extra vak kiezen (of meerdere) en 
in de bovenbouw kunnen ze deelnemen aan Pre-University. Ze gaan dan een middag 
in de week colleges volgen op de universiteit. Onze hoogbegaafdheidscoach advi-
seert de leerlingen en houdt ook in de gaten of de uitdaging niet té groot wordt. 
Aanpassingen zijn altijd mogelijk. 
 
Coaching van hoogbegaafden
Het kan ook gebeuren dat hoogbegaafde leerlingen vastlopen. Ze halen minder 
goede resultaten en zitten soms niet goed in hun vel. Voor deze leerlingen kan de 
hoogbegaafdheidscoach veel betekenen, vaak in de vorm van gesprekken over het 
welbevinden en het werken aan executieve functies. Zo nodig stelt de coach een 
traject op met wekelijkse gesprekken. 
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Ouders & school

Leren doe je nooit alleen. Voor een fi jne en waardevolle school-

tijd is ook het samenspel tussen ouders en school belangrijk. 

Als ouder wilt u op de hoogte blijven van de prestaties van uw

 kind, maar u wilt ook weten of uw kind met plezier en vertrouwen 

naar school gaat. Dat houden wij als school in de gaten en dat be-

spreken we uiteraard graag met u. In dit hoofdstuk leest u meer 

over de manieren waarop we daar invulling aan geven. 
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Ouderavonden
Elk jaar houden we op school meerdere ouderavonden. Voor leerlingen in klas 1 is  
er in de eerste week een kennismakingsgesprek met de mentor en ouders. Behalve 
dat u kennismaakt met de mentor, vertelt hij of zij u ook over het programma van het  
komende schooljaar. Verder is er in de eerste maand nog een speciale informatie-
avond voor ouders van eersteklassers. In december en in maart zijn er ook MOL-ge-
sprekken (mentor, ouder, leerling), waarin we bespreken hoe het met uw kind gaat 
op school. U kunt op deze avonden ook andere vakdocenten spreken als u dat wilt. 
Tot slot zijn er nog ouderavonden wanneer uw kind voor een belangrijke keuze staat, 
bijvoorbeeld voor havo of vwo of de keuze van het vakkenpakket in de bovenbouw.

Inzicht in prestaties én welbevinden
Op het Alfrink College hebben we verschillende hulpmiddelen om de prestaties van 
leerlingen bij te houden. Tijdens de MOL-gesprekken zullen we die ook met u als 
ouder bespreken. Eén daarvan is RTTI, een meetmethode die inzicht geeft in het 
leerproces van een leerling. Het gaat om de onderdelen reproductie, toepassing 
en inzicht. Met RTTI krijgen we een goed beeld van de vordering van leerlingen over 
meerdere vakken heen. Naast RTTI maken we gebruik van OMZA, dat het welbe-
vinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengt. OMZA 
gaat over het leergedrag en richt zich op vier indicatoren: organisatie, meedoen, 
zelfvertrouwen en autonomie.  
We maken periodiek een ‘OMZA-selfie’, waarmee een leerling zelf inzicht krijgt in 
zijn ontwikkeling en zo nodig aan de slag kan met verbeteringen. 

Cijfers en rooster
In de app Magister vindt u het lesrooster en de cijfers van uw kind. Ook ziet u hier 
informatie over aan- en afwezigheid. Als ouders krijgt u een inlogcode, waarmee u 
toegang heeft tot de app.

Oudervereniging
Het Alfrink heeft een actieve oudervereniging die onze school ondersteunt.  
Samen geven we een blad uit: AC-tueel. De oudervereniging houdt thema-avonden 
over onderwerpen als het puberbrein, gamen, zakgeld en helpen bij het huiswerk. 
Daarnaast kunt u als ouder meepraten over de organisatie van de school in een 
klankbordgroep of de medezeggenschapsraad. 

Website en social media
Op www.alfrink.nl vindt u veel informatie, bijvoorbeeld over ons onderwijs, de 
overgangsnormen en financiën. Aan het begin van elk schooljaar kunt u hier ook de 
schoolgids bekijken. Daarnaast zijn we actief op social media: Instagram (@alfrinkcol-
lege) en Facebook (@AlfrinkZoetermeer).
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Inschrijven op het Alfrink College
In deze brochure heeft u al veel over het Alfrink kunnen lezen. Natuurlijk willen 
u en uw kind de school ook graag in het echt zien, om zelf te ervaren hoe het is. 
U  bent van harte welkom op de Alfrink Experience, tijdens de Open Dag en op 
de informatieavonden. Op de achterkant van deze brochure vindt u de data.

Kosten
Om activiteiten als excursies, toernooien en feesten te kunnen organiseren, hebben wij 
een vrijwillige ouderbijdrage. Voor een leerling in klas 1 is de vrijwillige ouderbijdrage 
ongeveer € 200. Voor het tweetalig onderwijs maakt de school extra kosten, waar ouders 
aan meebetalen: € 390. Daarnaast zijn er extra kosten verbonden aan onze laptopklas-
sen. Dat is een éénmalig bedrag voor de aanschaf van de MacBook van maximaal € 1.156 
inclusief pluspakket (drie jaar verzekering voor reparatie en diefstal). Dit bedrag kan ook 
in termijnen betaald worden. Ook kan de MacBook bij ons gehuurd worden.

Inschrijfformulier

in termijnen betaald worden. Ook kan de MacBook bij ons gehuurd worden.
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INSCHRIJFFORMULIER 2023-2024

      

Gegevens leerling

achternaam:

voornamen (voluit): 

roepnaam:        jongen/meisje

straat/huisnummer:

postcode/woonplaats:

telefoon:     mobiel nummer leerling:

geboorteplaats:     datum in Nederland (indien hier niet geboren):

geboortedatum:

nationaliteit:    BSN-nummer:

Gegevens ouder 1

naam en voorletters:

adres:

e-mailadres:

mobiel nummer:    beroep:

Gegevens ouder 2

naam en voorletters:

adres:

e-mailadres:

mobiel nummer:   beroep:

Overige gegevens

het gezin bestaat uit:   jongen(s)   meisje(s)

religie:

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?

*  alle leerlingen werken met een MacBook 
**  zie website voor uitleg over Alfrink+

klas 1 h/v

+sport

Ik kies voor:

Ik kies voor:**

klas 1 vwo*

+taal

1thavo/vwo*

+podium

1 tvwo*

+tech

ander leerjaar*

Geen Alfrink+



dyslexieverklaring:  ja/nee

Basisschool: 

leerkracht(en) groep 8:

advies basisschool:

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

       Ik heb voorkeur voor plaatsing in een laptopklas

       Ik wil in een klas zonder laptop

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.

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

1

2

3

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

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

plaats | datum: 

handtekening:

Ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse betaling van alle vrijwillige ouderbijdragen, 

zoals vermeld op pagina 24 van deze brochure.

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 

plaats | datum:     

handtekening:

Bij dit inschrijfformulier ontvangen wij ook graag:

- een kopie ID-kaart (voor- en achterkant) of paspoort of geboortebewijs waarop het BSN-nummer vermeld staat.

- het originele codeformulier voorzien van schoolstempel en handtekeningen.

       Ik heb voorkeur voor plaatsing in een laptopklas

       Ik wil in een klas zonder laptop
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