
Altra College Bleichrodt is een school voor mavo,  
havo en vwo. Wij bieden onze leerlingen op hun weg 
naar het diploma de ondersteuning die zij nodig  
hebben om tot leren te komen. Daarvoor hebben  
wij in onze school diverse expertises in huis,  
bijvoorbeeld op het gebied van autisme, gedrag,  
angst, depressie en dwang. Als het nodig is  
ondersteunen we ook in de thuissituatie. 
 
We bieden de leerling onderwijs op zijn of haar 
niveau en werken met kleine klassen van ongeveer  
12 leerlingen. Op die manier kunnen onze leerlingen 
zich ontwikkelen in een plezierige en veilige leerom-
geving. Dat vinden we belangrijk. Met elkaar werken 
we toe naar een passend perspectief voor de leerling; 
een vervolgopleiding of een andere passende plek.

Bij Altra College Bleichrodt werken enthousiaste, 
gedreven mensen die elke dag proberen het verschil 
te maken voor de leerlingen. We luisteren en hebben 
veel geduld. We bieden begeleiding, structuur en 
vooral een nieuwe kans. We benoemen en stimuleren 
de sterke en positieve kanten van de leerling.  
We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als  
het even wat minder goed gaat.

De medewerkers

Altra College Bleichrodt
Met vertrouwen de toekomst tegemoet

“We zorgen dat  
iedere leerling op zijn 

of haar manier een 
diploma haalt”

Docent

“Men biedt altijd 
een luisterend oor en 
denkt mee in moge-
lijkheden in plaats 

van onmogelijkheden”

Ouder



Wilt u meer weten over Altra College Bleichrodt, 
neem dan contact op met de school:
T: 020 - 5632800
E: ac.bleichrodt@altra.nl

www.altrahorizononderwijs.nl

Actieve betrokkenheid van ouders/opvoeders is 
belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere. 
Daarom maakt de mentor samen met de ouders/
opvoeders en de leerling een plan waarin met 
elkaar wordt vastgelegd wat er op school en 
thuis nodig is om de talenten van de jongere te 
herkennen en ontwikkelen. 

Specialistische jeugdhulp in school (SJSO)

Klaar op Altra College Bleichrodt

Samen met de ouders 

Ons onderwijsaanbod

Extra ondersteuning

Mavo 3e en 4e jaar. Keuzeprofielen vanaf het 3e jaar:
• Zorg en welzijn
• Economie
• Landbouw en techniek

Havo/vwo. Keuzeprofielen vanaf het 4e jaar:
• Natuur, techniek en gezondheid
• Economie en maatschappij
• Cultuur en maatschappij

Onze leerlingen doen mee met het staatsexamen. 
De leerlingen krijgen de tijd om de examens over 
twee jaar te verdelen. Voor elk behaald vak krijgt 
de leerling een certificaat. Wanneer de leerling 
voor alle vakken een certificaat heeft behaald, 
volgt een volwaardig diploma waarmee hij of zij 
kan uitstromen naar vervolgonderwijs.

lingen de tijd en ruimte om (weer) aan school 
te wennen. Een docent en een jeugdhulp- 
verlener verzorgen het programma. Bij iedere 
leerling kijken we waar de mogelijkheden 
liggen en worden extra vaardigheden en vak-
specifieke kennis in kleine stapjes aangeboden.

De jongeren van de dag-/klinische behandel-
groepen van Levvel worden aangemeld bij 
de Werkruimte. In de Werkruimte bieden we 
begeleiding op het individuele onderwijspro-
gramma en werken we met persoonlijke on-
derwijsdoelen. In de Werkruimte zijn altijd drie 
docenten aanwezig en maximaal 25 leerlingen. 

De Doorstroomklas is er voor leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben bij het door-
stromen naar een reguliere klas binnen onze 
school. Vanuit een vast lokaal en met een vaste 
docent bieden we extra begeleiding bij het op-
bouwen van het rooster en het functioneren 
in een reguliere klas op onze school.  
 

Altra College Bleichrodt biedt specialistische 
jeugdhulp op school aan. We bieden op maat 
hulp aan onze leerlingen, zowel op school als 
in de thuissituatie. Dit doen wij samen met het 
Ouder- en Kindteam, Altra jeugdhulp ATOS/
SALTO, Levvel en Trainingsbureau Sports & 
Behaviour.

Na het behalen van een diploma zwaaien wij 
onze leerlingen uit naar vervolgonderwijs of 
een andere passende plek. Wij helpen onze 
leerlingen bij het maken van hun keuze.

Naast de onderbouw en bovenbouw heeft 
onze school een onderwijszorgbouw waar we 
verschillende onderwijszorgarrangementen 
aanbieden:
De Beter pASSendklas is er voor leerlingen 
met autisme die het spannend vinden om naar 
school te gaan. In deze klas krijgen de leer- 

Neem een  
kijkje in de
schoolgids >

“Als ik me niet goed voel, 
dan kan ik altijd terecht 

bij iemand op school”

Leerling


