
Alle leerlingen van Altra College Zaanstreek hebben 
een verhaal. Op onze school doet dat verhaal ertoe 
en houden we er rekening mee. Wij zijn een  
kleine, middelbare school met veel individuele  
begeleiding. In de onderbouw zitten maximaal  
10 leerlingen in de klas en in de bovenbouw  
maximaal 15 leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dit 
zorgt voor een fijne en vertrouwde sfeer op school.
Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor 
het gedrag en sociale vaardigheden van de leerlin-
gen. Onze opdracht is om al onze leerlingen weer 
kleine en grote successen te laten behalen en 
uiteindelijk uit te zwaaien naar een baan of vervolg-
onderwijs. 

De medewerkers van Altra College Zaanstreek zijn er 
voor de leerlingen. We luisteren en hebben geduld. 
Maar we zijn ook duidelijk, bieden structuur en stel-
len grenzen. We leren leerlingen beter met zichzelf 
en anderen om te gaan. Vertrouwen geven vinden 
we ontzettend belangrijk. Elke leerling geven wij de 
kans om zich op een positieve manier te ontwikkelen. 
We blijven altijd in onze leerlingen geloven, ook als 
het even wat minder goed gaat.

Dit zeggen  
ouders, leerlingen 
en leerkrachten!

Onze docenten

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Altra College Zaanstreek

“Docenten hebben veel  
meer geduld met mij  

als ik boos ben”
- Leerling -

“Op deze nieuwe school was 
het zo fijn om van de mentor 

een positief bericht te  
ontvangen over mijn zoon”

- Ouders -

“Ik geniet van  
leerlingen die  

opbloeien door hun 
succeservaringen”

- Leerkracht -



Wil je meer weten over het Altra College Zaanstreek, 
neem dan contact op met de school:
T: 075 - 670 62 61
E: ac.zaanstreek@altra.nl

www.altrahorizononderwijs.nl

Op onze school werken we op basis van 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 telkens 
benoemd en gewaardeerd. Dat haalt de talenten 
van onze leerlingen naar boven. PBS is aantoon-
baar succesvol in het vergroten van het gevoel 
van veiligheid en een positief schoolklimaat. Dat 
vinden wij belangrijk. 

Naar arbeid met inzet van jobcoaches 

Goed contact met leerling en ouders

Klaar op Altra College Zaanstreek

Een veilig en positief schoolklimaat 

Ons onderwijsaanbod

Leren in de praktijk

Op Altra College Zaanstreek bieden we vanaf 
het schooljaar 2021/2022 een volledig (diploma-
gericht) onderwijsaanbod:
• Onderbouw VMBO basis/kader/TL
• Bovenbouw VMBO basis/kader Z&W
• MBO 1 Entree-opleiding via ROC TOP 
• ATL (Arbeidstoeleiding) met certificaten of  
 een VSO diploma
• VSO+ waar onderwijs en externe zorg wordt  
 gecombineerd 
• Maatwerktrajecten (o.a. 1 op 1 onderwijs en  
 Pro leerlingen)

Elke leerling heeft een eigen ambitieplan en is 
eigenaar van zijn of haar eigen leerproces.

In de praktijk leer je veel. Daarom gaan onze 
leerlingen al vanaf het eerste jaar op groeps-
stage. In de jaren daarna lopen ze stage in 
verschillende sectoren, zodat ze kunnen 
ontdekken waar hun talenten liggen. In de 
bovenbouw loop je een bepaald aantal uur in 
de week stage. Het aantal uur hangt af van je 
uitstroomprofiel. Alle stages maken altijd deel 
uit van ons vaste onderwijsprogramma. 

Leerlingen die zich voorbereiden op een baan 
(arbeidstoeleiding) worden begeleid door 
gediplomeerde jobcoaches. De jobcoaches 
motiveren de leerlingen op zoek te gaan naar 
hun persoonlijke interesse. Zij hebben een 
breed netwerk buiten de school, dat de leer-
lingen diverse stagemogelijkheden biedt. Ook 
stimuleren de jobcoaches de leerlingen die 
niet meer in de schoolbanken willen zitten, om 
toch een certificaat te halen. 

De betrokkenheid is van ouders/opvoeders is 
belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere. 
Daarom betrekken we hen actief bij de voort-
gang. Samen maken we een plan waarin we 
bepalen wat ieder doet om de talenten van de 
jongere te herkennen en te ontwikkelen. 

Met een diploma op zak ondersteunen we onze 
leerlingen in het maken van de studie- of loop-
baankeuze. De meeste leerlingen stromen uit 
naar een mbo-opleiding of gaan aan het werk.

Neem een  
kijkje in de
schoolgids >


