
Alle leerlingen van Altra College Centrum hebben 
een verhaal. Bij ons doet dat verhaal er toe en 
houden we er rekening mee. Wij zijn een kleine 
middelbare school met kleine klassen en veel  
individuele begeleiding. Naast en tijdens de lessen is 
er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding 
en sociale vaardigheden van de leerlingen. 

Onze opdracht is om al onze leerlingen weer kleine 
en grote successen te laten behalen en uiteindelijk 
uit te zwaaien naar een baan of vervolgonderwijs. 
Zo werken wij aan het perspectief van onze leerlingen.

De medewerkers van Altra College Centrum zijn er 
voor de leerlingen. We luisteren en hebben geduld. 
Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. 
Soms houden we leerlingen een spiegel voor.  
Vertrouwen geven en leerlingen uitdagen om  
buiten hun comfortzone te treden vinden we  
ontzettend belangrijk. Zo leren onze leerlingen 
stap voor stap om goed met zichzelf en anderen 
om te gaan.

Dit zeggen ouders,  
leerlingen en leerkrachten!

Leerlingen vertrouwen geven

Ons onderwijsaanbod

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Altra College Centrum

“Nieuwe dag,
nieuwe kans”

- Leerkrachten -“Bij Altra College  
staan de docenten echt
naast je, ze denken

met je mee”
- Ouders -

“Docenten  
hebben hier veel  
geduld, ze hebben 
geen kort lontje”

- Leerlingen -

Op Altra College Centrum wordt mavo  
geboden voor de profielen: 
• Techniek
•	Zorg	en	welzijn
• Economie



Wil je meer weten over het Altra College Centrum, 
neem dan contact op met de school:
T: 020 - 7882211
E: ac.centrum@altra.nl

www.altrahorizononderwijs.nl

Alle klassen hebben één vaste mentor als  
aanspreekpunt en de lessen worden door  
vakdocenten gegeven. 

Als leerlingen moeite hebben met meedraaien  
in ons programma, kunnen zij in aanmerking  
komen voor een tijdelijke plaatsing in de  
supportklas. In deze klas hebben leerlingen les 
van één docent die alle vakken geeft en zitten  
zij de hele dag in hetzelfde lokaal. Dit geeft  
duidelijkheid en structuur. En we werken aan  
die vaardigheden die nodig zijn om weer terug  
te kunnen keren naar het programma. 

Daarnaast hebben we de prikkelarme klas voor 
leerlingen die een rustige en veilige omgeving 
nodig hebben om tot leren te komen. Met een  
eigen leslokaal met pauzemogelijkheid werkt 
deze klas vrijwel afzonderlijk van de andere 
klassen. Onze vakdocenten komen lesgeven in 
dit lokaal, zodat de leerlingen niet door de school 
hoeven te lopen. 

Extra ondersteuning vanuit school

Klaar op Altra College Centrum

Positive Behavior Support 

De school

Goed contact met leerling en ouders

De betrokkenheid van ouders/opvoeders  
is belangrijk voor de ontwikkeling van de  
jongere. Daarom betrekken we hen actief 
bij de voortgang. Samen maken we een 
plan waarin we bepalen wie wat doet om de 
talenten van de jongere te herkennen en te 
ontwikkelen. We signaleren ook wanneer er 
extra ondersteuning nodig is en zetten deze 
zo nodig in; voor de jongere, maar soms ook 
voor het gezin.

Voor extra hulp of ondersteuning voor de 
leerling en het gezin staat op school een team 
van jeugdhulpverleners klaar. Deze specia-
listische jeugdhulp is direct toegankelijk op 
school, zonder aparte verwijzing of besluit van 
de gemeente.

Op onze school ondersteunen we onze 
leerlingen in het maken van de juiste studie- 
of loopbaankeuze na Altra College Centrum. 
Wanneer het programma dit toelaat lopen de 
bovenbouw-leerlingen stage. En bij de inschrij-
ving op het ROC kunnen leerlingen rekenen op 
onze steun, als ze die nodig hebben.

Op onze Altra Colleges werken we met Positive 
Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede 
aanpak gericht op het stimuleren van gewenst 
gedrag bij leerlingen. Want voorkomen is beter 
dan ingrijpen. Positief gedrag wordt aangeleerd, 
telkens benoemd en gewaardeerd. PBS zorgt 
voor een veilig en positief schoolklimaat, waar-
van iedere jongere optimaal kan profiteren.

PBS is aantoonbaar succesvol in het vergroten 
van het gevoel van veiligheid van leerlingen.  
En in een veilige school is het leren leuker en 
de effectieve leertijd groter. 

Neem een  
kijkje in de
schoolgids >


