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Zware boekentas 

We merkten dat de boekentassen van leerlingen wel erg 
zwaar waren. Bij navraag bleek dat leerlingen niet altijd op 
de hoogte waren welke boeken ze mee moesten nemen en 
voor de zekerheid nemen ze dan teveel boeken mee naar de 
les. Bovendien leren de leerlingen vanuit de kennisoverzich-
ten en gebruiken ze de boeken thuis niet, maar nemen ze 
deze boeken wel mee op de fiets. Om te voorkomen dat 
leerlingen teveel boeken meedragen in hun tas, hebben we 
geïnventariseerd welke boeken onze leerlingen op welk mo-
ment nodig hebben. Onze leerlingen beschikken nu over een 
overzicht van boeken die ze thuis of in de kluis kunnen laten 
liggen en dus niet mee hoeven te torsen. Zo, dat scheelt een 
hoop! 

Terugkoppeling cijfers 

Nu we formatief werken en er maar drie toetsweken zijn, 
snappen we heel goed dat het best spannend voor ouders is 
om een beeld te krijgen hoe het gaat met de leervorderin-
gen van hun kinderen. Daar komt bij dat het corona virus 
ook nog een vervelend effect heeft op de aanwezigheid van 
veel leerlingen en een aantal van onze collega’s. Desondanks 
hebben we er vertrouwen in dat we al onze leerlingen mee-
nemen naar volgend schooljaar. Door middel van veel vra-
gen stellen, oefentoetsen in allerlei vormen aan te bieden, 
veel herhalen en feedback geven, bereiden we onze leer-
lingen goed voor en maken we hun leerproces zichtbaar. Als 
we merken dat een leerling bij een vak achterblijft, werken 
we deze achterstand tijdens maatwerkuren weg. Niet alle 
leerlingen vinden maatwerkuren even fijn, maar dat beetje 
extra begeleiding kan er wel voor zorgen dat iedereen mee 
kan. Uiteraard nemen onze docenten contact op als er zor-
gen zijn. 

Plannen huiswerk 

Van enkele ouders kregen we te horen dat ze het lastig vin-
den dat huiswerk niet in magister staat. Ze willen graag con-

troleren en helpen, echter ze vinden het nu lastig omdat het 
voor hen niet altijd helder is wat het huiswerk nu is. We 
werken juist met planagenda’s en niet met magister, omdat 
we onze leerlingen leren om hun agenda te gebruiken zodat 
ze beter gaan plannen. Straks krijgen onze leerlingen meer 
vrijheid om zelf te gaan plannen en het leerwerk te spreiden 
over de tijd. Op deze manier voorkomen we dat ze een dag 
van te voren in magister kijken.   

Voor ons is het belangrijk om regelmatig even bij de leer-
lingen te checken of het huiswerk duidelijk is en goed in hun 
planagenda’s staat genoteerd.  

Leesclubjes en samen leren 

Een groep enthousiaste peerleaders is gestart met het ge-
ven van een aantal workshops aan onze 1e-jaars leerlingen. 
We starten met de workshop ‘’samen leren’’. Tijdens deze 
workshop leren de leerlingen om op een praktische manier 
toch heel effectief te leren. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
samen flashcards te maken. 

Peermentu’s leerjaar 4 worden ingezet bij “leesclubjes”  die 
als doel hebben om het leesplezier te vergroten. Samen in 
groepjes lezen en elkaar hierover vertellen vergroot het 
leesplezier! 

Beste ouders, 

In dit derde nieuwsbulletin van leerjaar 1 & 2 leest u 

over actuele ontwikkelingen en geven we antwoorden 

op vragen die werden gesteld op de ouderavonden. 

Veel leesplezier! 
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beloningsysteem 

Merits en demerits, waarom doen we dat eigenlijk? Het be-

loningsysteem is helder, duidelijk en motiveert onze leer-

lingen. U weet misschien nog wel van uw eigen middelbare 

schooltijd dat de ene docent vaker waarschuwde of straf gaf 

dan de andere. Dat is voor kinderen erg onvoorspelbaar en 

lastig. Wij willen een school zijn, waarin het duidelijk is wat 

er van je verwacht wordt en waar voor iedereen dezelfde 

regels gelden. Dat is namelijk eerlijk! Een klas zonder duide-

lijke regels of gevolgen wordt snel een chaos waar de bru-

taalste leerlingen de norm gaan bepalen. Goed les krijgen, je 

veilig voelen (zonder gepest te worden) respect hebben voor 

anderen, wordt vervolgens lastig. We zorgen door de duide-

lijke afspraken en het consequent naleven ervan dat onze 

norm niet opschuift en dat onze school een rustige en veilige 

leeromgeving blijft, zodat ieder zichzelf kan/mag zijn en zich 

optimaal kan ontwikkelen. Natuurlijk zullen er ook leerlingen 

zijn die zich af en toe niet aan de regels houden, met voor 

hen een goede reden achteraf als “Ik heb slecht geslapen” of 

“Ja, ik ben vandaag een beetje druk”, of “Ik heb ruzie gehad 

thuis”. Iedereen zal wel een keer de regels overtreden, ook 

de brave leerlingen. Zo zitten wij mensen nu eenmaal in el-

kaar en dat is niet erg. Als leerlingen al ooit onverhoopt moe-

ten nablijven, hebben ze eigenlijk geen straf, zoals voorheen: 

regels overschrijven, nablijven of corvee taakjes. Daarente-

gen hebben onze leerlingen nu het huiswerk al af en écht 

wat geleerd.  

Positief bekrachtigen van goed gedrag speelt bij ons de 

grootste rol. 80% van alle punten die worden uitgedeeld zijn 

merits. We belonen onze leerlingen voor goed meedoen in 

de les, maar ook voor het helpen van anderen of positief 

gedrag bij een conflict. We merken dat kinderen het ont-

zettend prettig vinden dat ze weten waar ze staan en ze stra-

len als ze een merit krijgen! Er zijn al heel veel bijzondere 

aankopen gedaan met deze verdiende merits in onze be-

loningswinkel, zoals een nachtelijke filmavond met de hele 

klas en ook diverse donaties aan een goed doel! Fantastisch 

toch?! 

Bibliotheek  

Wist u dat we een gloednieuwe bibliotheek hebben waar 

onze leerlingen via een digitaal systeem naar boeken kunnen 

zoeken en hun favoriete titel kunnen reserveren? We heb-

ben onlangs een hele bestelling boeken gedaan over onder-

werpen die bijvoorbeeld tijdens de lessen aardrijkskunde of 

geschiedenis worden behandeld. Zo kunnen onze leerlingen , 

als ze nieuwsgierig zijn geworden, hier meer over lezen. 

Daarnaast heeft de sectie geschiedenis diverse dvd’s aan-

schaft om te worden uitgeleend. 

Onze bibliotheek is te bewonderen op de website van het Alfrinkcollege 


