
 

Onderbouw  

Altra College Bleichrodt 

havo/vwo klas 1, 2 en 3 
 

 

 

 

Altra College Bleichrodt biedt speciaal 

voortgezet onderwijs. Al onze leerlingen 

hebben meer begeleiding nodig dan een 

reguliere school kan bieden.  

 

 

 

 

Voor wie?  

In de onderbouw van Altra College Bleichrodt zitten leerlingen die onderwijs volgen op havo/vwo-niveau. De 
onderbouw bestaat uit klas één, twee en drie. Sommige van onze leerlingen komen na de basisschool bij ons op 

school en sommige leerlingen komen van een andere reguliere middelbare school of voortgezet speciaal 
onderwijsschool (VSO). Voor alle leerlingen geldt dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning, omdat er 

bijvoorbeeld sprake is van internaliserende of externaliserende problematiek. Met deze extra ondersteuning is de 
leerling in staat om een volledig schoolprogramma te volgen (08:45 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. 
 
 

Klassen 

In de eerste klas zit je met maximaal acht leerlingen in een klas, in de tweede klas met maximaal tien en in de 
derde klas met maximaal twaalf. Elke klas heeft zijn eigen mentor en co-mentor. 
Bij de check-in en de check-out kijkt de (co-)mentor of iedereen aanwezig is en of er bijzonderheden zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rooster     

1e lesuur (check-in)  08.45 - 09.00 
2e lesuur   09.00 - 09.45 
3e lesuur   09.45 - 10.30 
kleine pauze   10.30 – 10.45  
4e lesuur   10.45 - 11.30 
5e lesuur   11.30 - 12.15 
grote pauze   12.15 – 12.45 

6e lesuur   12.45 - 13.30 
7e lesuur   13.30 - 14:15 
8e lesuur (check-out)  14.15 - 14.30 



 
 

 

Toetsen 

In de eerste en tweede klas hebben leerlingen alleen toetsen tijdens de lessen, in de derde klas hebben leerlingen, 
naast de toetsen in de lessen, ook drie toetsweken. Richting het einde van het derde jaar wordt (bij overgang) 
gekeken of havo of vwo beter passend is en kan de leerling een profielkeuze maken. 

 

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 de leerling de ondersteuning van het 
VSO nog nodig heeft. 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. 

 

 

Begeleiding 

Verschillende medewerkers op school zorgen voor (extra) begeleiding om leerlingen ondersteuning te bieden.  
✓ De mentor - Hij/zij ziet de leerlingen van deze klas regelmatig en heeft contact met de ouders en andere 

betrokkenen. Voor vragen of belangrijke zaken kunnen ouders en leerlingen bij de mentor terecht. 
✓ De zorgcoördinator – Zij voert het intakegesprek en houdt in de gaten hoe het met de leerling gaat na 

plaatsing. Ouders en leerlingen kunnen ook bij haar terecht voor vragen met betrekking tot extra 
ondersteuning. 

✓ Hulpverlening - Op Altra College Bleichrodt zijn ook intensievere vormen van hulpverlening mogelijk indien 
ouders en school dit nodig vinden. Dit kunnen leerlingen en ouders altijd met de mentor of zorgcoördinator 
bespreken, zij zullen met het zorgteam een inschatting maken welke hulp passend is en ingezet kan 
worden. We hebben diverse vaste samenwerkingspartners: 

o ATOS (ambulante hulpverlening thuis en op school) 
o Levvel (GGZ individueel en systemisch) 

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

Het verschilt per gemeente waar de leerling woont welke mogelijkheden er 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. 

 

 

Aanmeldprocedure  

• Aanmelding wordt gedaan door ouders, school van herkomst of hulpverlening. 
• Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is hiervoor aanwezig (aangevraagd door school van herkomst). 
• Dossier wordt opgevraagd (onderwijsinhoudelijk, qua begeleiding, zorg en TLV). 

• Naar aanleiding van het dossier: intern overleg binnen het zorg- en adviesteam. 
• Kennismakings-/intakegesprek met zorgcoördinator en evt. intern begeleider. 
• Beslissing over toelating. 

• Startgesprek met mentor waarin praktische informatie wordt gegeven en ontwikkelingsdoelen worden 
opgesteld (OPP) 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over havo/vwo klas 1, 2 en 3 op Altra College Bleichrodt, bel dan tussen 09.00 en 17:00 uur 
met 020-5632800 of mail naar m.overbeek@altra.nl (klas 1 en 2) of n.vanroij@altra.nl (klas 3) 

mailto:m.overbeek@altra.nl
mailto:n.vanroij@altra.nl

