
 

De eerste klas 
Het begin van  

de middelbare school 
 

 

 

 

  

Altra College Bleichrodt biedt speciaal 

voortgezet onderwijs voor leerlingen die 

meer begeleiding nodig dan een reguliere 

school kan bieden.  

 

Voor wie?  

Altra College Bleichrodt biedt in de eerste klas onderwijs op Havo/Vwo niveau voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  

Met de extra ondersteuning van het VSO is de leerling in staat om een volledig schoolprogramma te volgen (8:45 

tot 14:30, vijf dagen per week). Indien vanwege beperkte belastbaarheid of therapie een volledig programma niet 

mogelijk is kan in overleg met de zorgcoördinator worden gekeken naar een aangepast rooster waarin de leerling 

(tijdelijk) één dag(deel) minder onderwijs volgt.  

Bij het advies om op Mavo niveau in te stromen, kan de leerling naar Altra College Centrum. Daar wordt Mavo 

onderwijs gegeven en zijn er Havo kans uren. Op Altra College Waterland wordt naast Mavo ook op Havo niveau in 

klas 1 en 2 onderwijs geboden. Wanneer het haalbaar is, kan de leerling vanuit deze locaties doorstromen naar 

Altra College Bleichrodt. 

 

Onderwijsprogramma 

Klassen 

We hebben kleine klassen zodat we extra ondersteuning kunnen bieden. In de eerste klas zitten er maximaal acht 

leerlingen in de klas, de tweede klas maximaal tien en in de derde klas twaalf. De leerlingen op Bleichrodt hebben 

diverse achtergronden en ondersteuningsbehoeften en kunnen bekend zijn met zowel internaliserende als 

externaliserende problematiek.  

 

Vakken 

Het programma van de eerste bestaat uit zowel theorie als praktijkvakken. De theorievakken zijn: Nederlands, 

Engels, wiskunde, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verzorging en informatiekunde. De 

praktijkvakken zijn: lichamelijke opvoeding (gym), Bevo (beeldende vorming), muziek en consumptieve techniek 

(koken). Daarnaast zijn er mentorlessen en begint de dag met een check-in en eindigt met een check-out. Deze 



 
momenten zorgen dat de mentor een ‘vinger aan de pols’ kan houden. ’s Ochtends zien hoe de leerlingen er bij 

zitten en daarop handelen indien nodig. Aan het eind wordt de dag nabesproken en eventuele voorvallen opgelost.  

 

Speciaal onderwijs tov regulier 

Waar Bleichrodt vergelijkbaar is met een reguliere 

middelbare school: 

• Rooster, 5 dagen per week van 8:45-14:30 

(BB tot 15.00), lesuren van 45 minuten, 

wisseling van docent en klaslokaal per 

lesuur.  

• 1e en 2de graads vakdocenten 

• Diploma 

• Huiswerk en toetsweken (klas 3 t/m 6) 

• LOB (loopbaanbegeleiding) 

 

Waar Bleichrodt in verschilt van een reguliere 

middelbare school: 

• Kleinere klassen (8 leerlingen in de eerste 

klas, oplopend per leerjaar naar 15 in de 

bovenbouw) 

• Medewerkers met ervaring met psycho- 

sociale problematiek  

• Zorgstructuur (samenwerkingspartners op 

school en monitoren van de ontwikkeling)  

• Maatwerk (Aangepaste roosters waar nodig, 

individuele begeleiding, extra ondersteuning) 

• Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk 

 

Begeleiding 

Verschillende medewerkers op school zorgen voor (extra) begeleiding om leerlingen ondersteuning te bieden. De 

mentor en zorgcoördinator zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse/basis ondersteuning. Wanneer er meer hulp 

nodig is gaan zij met ouders en het zorgteam in overleg. Het zorgteam bestaat uit diverse 

samenwerkingspartners: ATOS (ambulante hulpverlening thuis en op school), Levvel (GGZ individueel en 

systemisch), Jellinek (preventie van middelengebruik en gamen) en Sports & Behavior (sport en hulpverlening) 

Het verschilt per gemeente waar de leerling woont welke mogelijkheden en zijn en hoe de aanvragen verlopen. De 

zorgcoördinator en het zorgteam kunnen hierin meedenken en ondersteunen in de aanvraag. 

Naast onze samenwerkingspartners werken wij ook graag samen met hulpverlening die eventueel al betrokken is 

op het moment dat de leerling start bij ons op school. Een samenwerking met hulpverlening zien wij als zeer 

waardevol om de leerling optimaal te laten ontwikkelen. Hulpverlening is geen voorwaarde om op Altra College 

Bleichrodt geplaatst te worden.  

 

Toekomstperspectief 

De gehele middelbare schoolperiode kan doorlopen worden 

op Altra College Bleichrodt tot aan het examen. Jaarlijks zijn 

er verschillende evaluatiemomenten waarin wordt gekeken of 

je de ondersteuning van het VSO nog nodig hebt. Er kan dan 

besloten worden om tussentijds door te stromen naar een 

andere onderwijsplek. Ook bij de eventuele verlenging van 

de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) onderzoekt het 

Samenwerkingsverband of een mogelijk doorstroom naar het 

regulier mogelijk is.  



 
Meer informatie en aanmelden 

De aanmeldroute: 

✓ Inschrijfformulier (te vinden op de website, uiterlijk 1 mei, eerder is wenselijk) 

✓ Dossier verzamelen 

Het dossier dient digitaal te worden opgestuurd naar: m.overbeek@altra.nl   

(Voorbeeld van dossierstukken OPP, didactische resultaten, diagnostisch- en IQ onderzoek) 

✓ Dossier screenen 

✓ Intakegesprek 

Gesprek op Bleichrodt waarin de ondersteuningsvraag van de leerling verder wordt uitgevraagd om te 

onderzoeken of Bleichrodt kan voldoen aan deze vraag. Aanwezig bij dit gesprek zijn: leerling, 

ouder(s)/verzorger(s)/voogd en de zorgcoördinator en Intern begeleider van Bleichrodt. Incidenteel kan 

een hulpverlener ook aansluiten.  

✓ Besluit plaatsing 

De toelatingscommissie besluit of de leerling wel of niet plaatsbaar is en brengt advies uit als dit niet het 

geval is.  

✓ Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

TLV wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband van de woongemeente van de leerling. De TLV is 

een harde voorwaarde om geplaatst te worden op het VSO. 

Afhankelijk van gemeente waar leerling woont vraagt de school van herkomst (basisschool) of de 

plaatsende school (Bleichrodt) de TLV aan. 

 

Meer informatie 

Voor verdere informatie verwijzen we u door naar onze website waar de schoolgids, de andere informatiepagina’s 

en promotiefilmpjes te vinden zijn. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met: 

Emilie de Graaff (Intern Begeleider) e.de.graaff@altra.nl  

Myrthe Overbeek (Zorgcoördinator) m.overbeek@altra.nl  
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