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Kennis
vergroot



Op het Alfrinkcollege vinden we het belangrijk 
om een veilige leeromgeving te creëren voor onze 
leerlingen, een plek waar iedereen zichzelf kan 
en durft te zijn. De kleinschalige opzet van ons 
onderwijs helpt daarbij. 

In de onderbouw krijgen leerlingen les in aparte 
gedeeltes van het schoolgebouw van een klein, 
vast team van docenten en mentoren. Dat 
werkt. We merken dat leerlingen zich snel 

vertrouwd voelen in onze school.

De manier 
van leren vind ik 
fijn. Doordat we 

veel herhalen, 
onthoud ik het 

goed.

www.alfrink-college.nl/groep-8

Sfeer proeven?

Jij bent
welkom!



zich 
UITGEDAAGD 

voelen

GEMOTIVEERD 
zijn om verder 

te komen

zich
VERANT-

WOORDELIJK 
voelen

Wij willen dat 
onze leerlingen

VERTROUWEN
hebben in

zichzelf

GOED 
met elkaar

omgaan

een 
EIGEN 

MENING 
kunnen 
vormen

SUCCES
ERVARINGEN 

beleven

leren
LEUK
vinden zich 

VEILIG
voelen

Een rustige 
leeromgeving
Om goed te kunnen leren is een rustige leeromgeving van 

belang. Onze school is daarom geheel telefoonvrij, om zo 

binnen lestijden niet afgeleid te worden. Daarnaast vinden we het 

belangrijk dat je met elkaar, tijdens pauzes, écht het gesprek kunt 

voeren of fysiek bezig bent met sport en spel. Hierdoor kun je echt 

even ontspannen en dat zorgt ervoor dat je de hele dag fris blijft!

Er zit meer in jou!
Wij geloven dat je meer kunt dan je zelf denkt! 

Als het om leren gaat, verleggen we je grenzen 

en zorgen we voor uitdaging. Dit doen we door je 

actief te betrekken bij de les. Door in kleine stapjes 

te leren, zorgen we ervoor dat iedereen een 

succeservaring beleeft. Dat geeft zelfvertrouwen 

om verder te komen. We halen het beste uit jou! 

ZICHZELF
kunnen 

zijn

We leggen de lat 
hoog!
We hebben hoge verwachtingen van jou, omdat we 

geloven dat iedereen op onze school succesvol kan 

zijn. Door hard te werken kun je dit succes behalen. 

We helpen je dan ook graag om net dat stapje extra 

te kunnen zetten. We maken duidelijke afspraken 

over hoe we met elkaar omgaan en willen dat jij je 

verantwoordelijk gaat voelen voor je eigen leerproces. 

leren voor
de lange

TERMIJN

ervaren dat 
HARD 

WERKEN 
loont

Samen komen 
we verder

We vinden het ook heel belangrijk om samen te 

werken met je ouders, zodat jij lekker in je vel zit. Je 

ouders kennen je natuurlijk het beste. We zorgen 

dat we goed bereikbaar zijn en met elkaar 

in contact staan. Zo dragen we samen de 

verantwoordelijkheid zodat jij je diploma op 

het Alfrinkcollege haalt.



www.alfrinkgame.nl

Start de
game

Ga naar www.alfrinkgame.nl, meld je aan en speel de 

game. Kom naar onze Kijkdag op zondag 31 januari 2021 

van 11:00 tot 14:00 uur. Lever hier je antwoordformulier 

in. De winnaar zal via de website en Instagram bekend 

gemaakt worden.

Kennis vergroot 
je wereld!
Op het Alfrinkcollege vinden we dat iedereen 

recht heeft op het beste onderwijs! Daar doen 

we alles voor! We gaan pas verder met de lesstof 

als iedereen het heeft begrepen. Daarbij wordt 

elke les herhaald wat je de les daarvoor geleerd 

hebt. We geven op vaste dagen huiswerk op, dit 

is bijna altijd leerwerk in plaats van maakwerk. 

We helpen je om inzicht te krijgen in hoe je het 

beste kunt leren, dat geeft zelfvertrouwen. Leren 

motiveert als je merkt dat iets wel lukt. 

WIN JIJ
de Apple
AirPods?

Burg. Roefslaan 11
Deurne

ac@ivo-deurne.nl 
0493 353440

Kijkdag

11.00 -14.00
31 januari

Proeflessen
10 februari 2021

www.alfrink-college.nl


