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Welkom op het
Alfrink College
Wat leuk dat je erover nadenkt om voor het Alfrink College
te kiezen! Op het Alfrink College zul jij de tijd van je leven
hebben, daar ben ik van overtuigd.
Op onze school voel je je snel thuis. Wij zijn een gezellige
school voor havo, vwo en tweetalig onderwijs. Samen zorgen
we voor een goede sfeer op school. We helpen je om actief te
leren, zodat je echt begrijpt en onthoudt wat je leert.
Bijvoorbeeld met praktische en uitdagende projecten, die ook
nog eens leuk zijn! De MacBook helpt je daarbij. Maar je leert
ook uit boeken en krijgt uitleg van je docenten.

We dagen je uit om je te ontwikkelen in wat jou aanspreekt.
Dat kan in onze 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 filmcrew. De leerlingen in deze folder vertellen je er
meer over.
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 onze Open
Dag of bij de Alfrink Experience!

Gisela Assenberg

Rector

Op het
Alfrink College
zul jij de tijd
van je leven 		
hebben
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Wat past bij jou?
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)

Je kijkt eerst naar je schooladvies om te bepalen welke klas
het best bij jou past: een havo/vwo-klas of een vwo-klas.
Kies je voor havo/vwo, dan kom je in een tweejarige brugklas. Na die twee jaar ga je verder op havo- of op vwo-niveau.
Ga je direct vwo doen, dan krijg je vanaf het begin les op
vwo-niveau. Het tempo ligt iets hoger en we gaan dieper
op de stof in.
Heb je je startniveau gekozen, dan is het tijd voor de volgende keuze: Nederlandstalig of tweetalig onderwijs (tto).
Ga je voor tto, dan volg je vanaf het begin minimaal 80 procent van de lessen in het Engels. Bovendien krijg je twee extra
lesuren Engels per week. Uiteindelijk haal je naast je gewone
examen een internationaal erkend IB-certificaat.
Of je nu voor Nederlands- of tweetalig onderwijs gaat,
je kunt altijd kiezen voor onze Plusklassen: +sport, +taal,
+podium en +tech.
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Een dag op
het Alfrink College

Benieuwd hoe een
dag op het Alfrink
College eruitziet?

Bekijk deze video!
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De + van Alfrink
Robots bouwen, padellen, Chinese tekens lezen of
toneelspelen. Wat je talent ook is, in onze Plusklassen
kun jij het verder ontwikkelen!

Alfrink +sport
Speciaal voor de sportieve leerlingen hebben we de Plusklas
Alfrink +sport. In deze klas krijg je extra uren sport, samen
met andere leerlingen van leerjaar 1. Dat gaat van hockey
en basketbal tot freerunning en skiën. Blijft het sporten je
goed bevallen, dan kun je vanaf klas 4 zelfs kiezen voor ons
examenvak bewegen, sport en maatschappij (BSM).

Alfrink +taal
Heb jij een talenknobbel of wil je die graag ontwikkelen?
Dan is Alfrink +taal iets voor jou. Je verdiept je in deze klas
bijvoorbeeld in Chinees en Latijn. Niet alleen leer je lezen
en schrijven in deze talen, je ontdekt ook van alles over de
culturen. Bovendien maak je culturele uitstapjes en krijg je
alle ruimte om zelf je talenten te laten zien.

Alfrink +podium
Houd jij van dansen, zingen of muziek? Of ben je op een
andere manier graag bezig met kunst en cultuur? Dan past
Alfrink +podium vast wel bij jou! Je krijgt extra lessen
in vakken als drama, tekenen en muziek. Bovendien maak
je culturele uitstapjes en krijg je alle ruimte om zelf je talenten te laten zien.

Alfrink +tech
Programmeer jij graag of ben je het liefst met scheikundige
experimenten bezig? Bekijk dan eens of Alfrink +tech iets
voor je is. Met extra aandacht voor de exacte vakken en leuke
activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. Zo
bouw en programmeer je bijvoorbeeld met Lego Mindstorms
of zet je in ons Digital Design Lab je eigen raket in elkaar.
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Op pad met het
Alfrink College
Kiezen voor het Alfrink College betekent ook:
kiezen voor mooie en bijzondere excursies!

Op uitwisseling naar China

Eindexamenreis naar Disneyland Parijs

Inzamelingsactie voor Oekraïne

Themaviering ‘Share your culture’

Uitwisseling klas 2 met Duitsland
en Denemarken
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Geen dag zonder MacBook
Op het Alfrink College gebruik je elke dag je MacBook, bij bijna elk vak. Je leert ook uit boeken en je krijgt
uitleg van de docent. Wij vinden die combinatie perfect. Je werkt op een Apple MacBook Air 13 inch, een
stevige laptop die in de meeste rugzakken past.

Leren op je eigen niveau
Eén van de grootste voordelen van werken op een MacBook:
je krijgt opdrachten op je eigen niveau. We gebruiken hiervoor verschillende programma’s, waarin je zelfstandig kunt
werken aan je opdrachten. Dat kan overal, waar je maar wifi
hebt. Je docent kan meekijken en, als dat nodig is, aangepaste opdrachten toevoegen.

Leuker leren met een laptop
Natuurlijk werken we op het Alfrink ook met boeken, voor
duidelijke en overzichtelijke uitleg. Maar met je MacBook
komt de stof nog meer tot leven. Denk aan een filmpje over

de werking van een vulkaan of de zuurstofproductie van een
plant. Bij sommige vakken is de lesmethode zelfs helemaal
digitaal, zoals bij muziek. Op je MacBook krijg je uitleg en
kun je muziek beluisteren of maken. Handig als je even geen
echte instrumenten in de buurt hebt.
Je laptop komt bij ieder vak van pas. Voor beeldende vorming
ontwerp je bijvoorbeeld een product dat je later met een
3D-printer in elkaar zet, bij Frans oefen je met luistervaardigheid door fragmenten te beluisteren. En voor Nederlands
gebruik je de speciale app om grammatica te oefenen.
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Je eigen agenda

Met je eigen agenda &
studeerplanner houd je
altijd het overzicht!
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Wat extra hulp
De opdrachten die je krijgt, sluiten aan bij wat jij nodig hebt. Heb je behoefte aan meer uitleg of juist meer
uitdaging? Dat regelen we. Met de MacBook werk je in een digitale leeromgeving die is aangepast aan jouw
wensen en behoeften. In het mentoruur werk je bijvoorbeeld aan je planning en reflecteer je op hoe het gaat.
Is dat niet genoeg? Dan kun je bijvoorbeeld uitleg krijgen van oudere leerlingen, die we tutoren noemen.
Ook hebben we op school mensen die je kunnen helpen als je bijvoorbeeld last hebt van faalangst, dyslexie of
dyscalculie. Je kunt het altijd met je mentor bespreken als je extra begeleiding of uitleg nodig hebt.
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Elke dag samen lezen
Op het Alfrink lezen we iedere dag 20 minuten met de hele school tegelijk. Jij en je klasgenoten, maar ook de
docenten zijn dan in stilte een boek aan het lezen. Dit is goed voor je taalvaardigheid en daar profiteer je van
bij andere vakken. En met een beetje geluk ontdek je ook nog eens het plezier van lezen.
Onze dagelijkse 20 minuten lezen is uniek en haalde zelfs het Jeugdjournaal toen we ermee begonnen!
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Alfrink-toppers

1
2
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Dé havo-/vwo-school
van de regio

Havo- of vwo-advies op zak? Dan is het Alfrink de beste keus,

Oefenopdrachten maken, jezelf overhoren,

want wij zijn dé havo-/vwo-school van de regio.

filmpjes bewerken: waarvoor gebruik je de
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MacBook níet?

De beste plek voor
Op het Alfrink
tweetalig onderwijs 			 voel je je thuis
voor vwo én havo
onderwijs al ruim twintig jaar.

Tweejarige brugperiode
Niet meteen kiezen tussen havo en vwo?
Geen probleem. We hebben een tweejarige
brugperiode, dus alle tijd om te groeien.

Direct naar
een vwo-klas
Met een vwo-advies kun je ook meteen kiezen
voor een vwo- klas. Dat kan in het Nederlands
of tweetalig.

Alfrink daagt je uit
Je wilt het beste uit jezelf halen. Wat jouw talent
ook is: het Alfrink daagt je uit nóg beter te worden.

Bij ons wen je in no time.

Je maakt gegarandeerd vrienden.

Supergoed Engels leren spreken? Wij geven dit
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Geen dag zonder
je MacBook
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Fijn schoolgebouw
Een gezellig, licht en open schoolgebouw.
Met moderne apparatuur, fijne werkplekken
en gezellige sfeer.
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Volop extra activiteiten
Bij Alfrink+ kun je kiezen voor extra activiteiten die
je leuk vindt. Meer vreemde talen, bijzondere sporten?
Of juist programmeren of op het podium staan?
Het kan op het Alfrink!

De tijd van je leven
Dans, sport, Unesco-themaweken en feesten: we doen
van alles op het Alfrink. Kijk maar uit, straks
wil je hier niet meer weg!
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Kom kijken op het Alfrink College

Alfrink College
RK Scholengemeenschap voor
havo, vwo en tto
Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer
079 330 66 66
administratie@alfrink.nl
www.alfrink.nl

November 2022

Januari / februari 2023

Informatieavond

Informatieavond

donderdag 3 november 2022

donderdag 26 januari 2023

19.30 tot 21.30 uur

19.30 tot 21.30 uur

maandag 6 februari 2023
(speciaal voor tweetalig onderwijs)

Open Dag
zaterdag 5 november 2022
• 09.30 tot 11.00 uur: aan de slag met proef-

19.30 tot 21.30 uur

lessen (apart programma voor ouders)

Open Dag

• 11.00 tot 13.00 uur: ouder en kind komen

zaterdag 28 januari 2023

samen kijken

• 09.30 tot 11.00 uur: aan de slag met proeflessen (apart programma voor ouders)
• 11.00 tot 13.00 uur: ouder en kind
komen samen kijken

Alfrink Experience

woensdag 1, 8, 15 of 22 februari 2023 | 13.30 tot 16.00 uur
Een middag meelopen en ervaren hoe het is bij ons op school.
@Alfrinkcollege

@Alfrinkzoetermeer

Aanmelden: AE@alfrink.nl

Open Dag: download de app
In onze Open-Dag-app vind je alle informatie over onze Open Dag op
zaterdag 5 november en zaterdag 28 januari. Bekijk ook foto’s en video’s
van ons schoolgebouw en alle buitenschoolse activiteiten.

