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Beste leerling, welkom bij 
Altra College Waterland!
Altra College Waterland is een school met kleine klassen en 
veel individuele begeleiding. 
Natuurlijk krijg je les, net als op elke andere school. Wat deze school 

speciaal maakt, is dat we hier echt oog hebben voor jouw presta-

ties en talent. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. 

We blijven in je geloven, ook als het even wat minder goed gaat. Zo 

versterken we jouw sterke punten en wordt leren weer leuk.   

Bij Altra College Waterland zul je je snel thuis voelen. We vinden 

het heel belangrijk dat iedere leerling zich veilig voelt op school. 

Daarom maken we samen duidelijke regels en daar houden we ons 

aan. Zo kun je je goed concentreren en presteren. 

Als je een opleiding volgt, heb je natuur-
lijk informatie nodig. 

• Welke richting kan ik kiezen?

• Wat moet ik doen als ik ziek ben?

• Wanneer heb ik vakantie?

In deze gids vind je handige informatie die jij en je ouder(s) vast en 

zeker paraat willen hebben: de lestijden, de schoolregels en wat je 

mee moet nemen bijvoorbeeld.

We wensen je de komende tijd heel veel plezier en succes!

Namens het team van Altra College Waterland,

Diana van Sikkelerus 

Schooldirecteur
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Mentor
Je mentor zie je dagelijks. Van hem of haar krijg je de meeste lessen. Heb je vragen of zit je ergens 

mee, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Noteer hier de gegevens van je mentor. 

MENTOR:  

 

E-MAILADRES:

Weekrooster

Bij ziekte

Je lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur. Op  

woensdag heb je les van 08.30 tot 12.25 uur. Aan het begin van het schooljaar reiken we je  

rooster uit. Het is ook te vinden op SOMtoday: altracollege.somtoday.nl. Voor leerlingen in 

het symbiose traject kunnen lestijden afwijken. De tijden worden dan in het begin van het  

schooljaar bekend gemaakt. Loop je stage? Dan vind je de stagetijden in je stageovereenkomst. 

Als je ziek bent, bellen je ouders tussen 8.00 en 8.30 uur naar school. Wanneer je zonder bericht 

niet op school bent gekomen, bellen we naar je ouders om te informeren waarom je er niet 

bent.  
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Ons onderwijs 
Het onderwijs is op Altra College Waterland hetzelfde als op andere, reguliere scholen. 

Ons mbo-1 of diploma VMBO-t t/m bk is evenveel waard. Wat is dan anders? We hebben 

kleinere klassen, bieden intensieve begeleiding en leggen meer nadruk op sociale 

vaardigheden en gedrag. Heb jij - op school of thuis - extra steun nodig? Dan zorgen we 

daar voor. Zo kun jij het beste uit jezelf halen.

Jouw doel

Allereerst kijken wat jij al goed kan. En dat is vaak meer dan jij denkt! Je maakt een test, 

zodat we precies kunnen zien wat je aankunt. Dan bespreken we samen met jou en je 

ouders wat jij wilt bereiken. Weet je al welke opleiding jij wilt volgen, welk vak je later wilt 

uitoefenen? Want je doet pas echt je best, als je weet waar je naartoe werkt. Met deze 

informatie bepalen we welke opleiding het best bij jou past.

De opleidingen

Je kunt bij Altra College Waterland onderwijs volgen op verschillende niveaus. Voor de 

havo-bovenbouw zoeken we samen met jou een goede aansluiting buiten de school. 

ALTRA COLLEGE WATERLAND        EXTERN

ONDERBOUW

Vmbo
basis, kader, gemengd,
theoretisch

Havo

Vmbo-bk Mavo 
(vmbo-t)

Mbo-1 Havo op regulier 
voortgezet 
onderwijs

Havo op Altra 
College 
Bleichrodt in 
Amsterdam

BOVENBOUW
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Toetsen

Ken je de lesstof? Dat controleren we met toetsen. Soms tussendoor in de klas en zeker 

tijdens de drie proefwerkweken. Zit je in de eindexamenklas, dan bereid je je voor op de 

eindexamens door proefexamens te maken.

Examens

Een diploma is een prachtig bewijs van wat je allemaal kunt en hebt geleerd. Én je kunt 

ermee doorstromen naar een vervolgopleiding. 

•  Voor een mavodiploma doe je mee aan het staatsexamen. Het voordeel van het  

 staatsexamen is dat je niet in één keer het hele examen hoeft te doen. Je legt  

 per vak een examen af. Als je voor dat vak slaagt, krijg je een certificaat. Wanneer 

 je voor alle vakken een certificaat  hebt gehaald, krijg je je diploma. 

• Entree-examens organiseren we in samenwerking met mbo-opleiding Roc 

 Top. 

Naast de vakken

We organiseren naast de reguliere vakken allerlei projecten, trainingen en buitenschoolse 

activiteiten, zoals schaatsen, zwemmen, museumbezoek en een sporttoernooi. In 

het eerste en vierde jaar gaan we op schoolkamp. In de vierde klas nemen we op een 

feestelijke manier afscheid van elkaar!

Stage

Als je stage loopt, leer je weer heel andere dingen dan op school. Je leert vaardigheden 

die je als werknemer nodig hebt, Je leert om te gaan met collega’s en leidinggevenden en 

kunt in de praktijk toepassen wat je op school hebt geleerd. Heel belangrijk dus! Je loopt 

verschillende stages:

Onderbouw: bedrijfsbezoeken

Bovenbouw: interne en externe stages en sollicitatietraining 

Ondersteuning op school en thuis

Om je goed op je opleiding te kunnen concentreren, heb je een goed basis nodig. Loopt 

het thuis niet zo lekker? De jeugdhulpverleners op school worden al snel een bekend 

gezicht. Ze kunnen jou en je ouders ook thuis helpen als dat nodig is. 

Voor vragen over of problemen met verslaving, heeft de Brijderstichting een vast 

spreekuur op school. Ook de leerplichtambtenaar is op vaste tijdstippen aanwezig om 

te zorgen dat eventueel verzuim niet uit de hand loopt. De schoolarts waakt over de 

gezondheid van onze leerlingen. Voor psychologische en psychiatrische ondersteuning, 

hebben we een psycholoog aan ons verbonden.  
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Bij Altra College Waterland werken heel veel mensen aan een goede sfeer, begeleiding en 

onderwijs.

• DE MENTOR is het aanspreekpunt voor jou en je ouder(s). Loop je ergens tegenaan, op 

school of thuis? Je mentor helpt je een oplossing te vinden.

• DE VAKDOCENT geeft onderwijs op maat in een specifiek vak. Waardevolle kennis!

• DE ZORGCOÖRDINATOR/ SCHOOLPSYCHOLOOG zorgt ervoor dat jij en je ouders de hulp 

krijgen die jullie nodig hebben, bijvoorbeeld jeugdhulp of een training.

• DE JEUGDHULPVERLENER praat met jou en je ouders als het niet lekker loopt.

• DE INTERN BEGELEIDER helpt je als je moeite hebt om je onderwijsdoelen te halen, die 

wel in je zitten. 

• DE CONCIËRGE waakt over de orde en veiligheid en nog veel meer.

• DE MANAGEMENTASSISTENT ondersteunt de directeur en anderen.

• DE SCHOOLDIRECTEUR is eindverantwoordelijk voor de school en zorgt voor het beleid, 

personeel en de financiën.

Samen zijn wij de school.

Wie is wie?
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‘Ik ben gewoon een 
uitdaging’ 

‘ Wa a r o m  m o e i l i j k 
doen, als het ook spe-
ciaal kan?!’

‘Het kan WEL’

‘Verleden heb je, 
toekomst maak je’

‘Maak van een mug 
een vlinder’
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(gegevens 2021)

*Anders = Leerplichtontheffing, verhuisd naar het 

buitenland, opgenomen in een instelling.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Mbo1,2, 3 of 4

VAVO
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Na Altra College 
Waterland
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Wat vinden we belangrijk? 
Een positieve sfeer, waarin je je veilig voelt, is de beste omgeving om tot leren te komen. 

Daarom hebben we duidelijke regels, waar we ons aan houden. Zowel de leerlingen als de 

mentoren, docenten en ander personeel van Altra College. 

Om je te helpen je aan de gedragsverwachtingen te houden, hangen overal in de school 

posters. Daarop staat precies wat wij van jou, en jij van ons kunt verwachten. We vatten 

onze regels samen met de woorden: veiligheid, respect en ontwikkeling. Welk gedrag 

hoort daar dan bij? Denk aan: 

     Veiligheid:   Ik loop rustig door de gang

   Ik houd de kantine en het schoolplein schoon en netjes

     Respect:   Ik laat iedereen meedoen

   Ik gebruik nette taal en ga geweld uit de weg

     Ontwikkeling:  Ik help anderen als dit nodig is

   Ik vraag om hulp als ik mijn problemen niet zelf kan oplossen

0%      5%      10%    15%     20%     25%    30%    35%  

9



Praktische 
informatie

Aanwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op 

tijd op school. Te laat komen registreren 

we als verzuim.

Bezoek aan de dokter
Plan je afspraken met huisarts, tandarts of 

andere zorgverlener zoveel mogelijk buiten de 

lestijden. Lukt het niet een afspraak te maken 

buiten de lestijden? Dan nemen je ouders eerst 

even contact op met de mentor. 

Schoolboeken
Je gebruikt boeken van school. Die blijven 

meestal op school, behalve als je huiswerk hebt 

of moet leren voor een proefwerk of examen. 

Wees er voorzichtig mee en denk eraan ze weer 

mee te nemen naar school!

Wat neem je mee naar school?
• stevige schooltas, groot genoeg voor een A4-map

• etui met pennen, potloden, geodriehoek en gum

• agenda en rekenmachine

• schriften

• sportkleding voor de gymlessen

Roken?
We zijn een rookvrije school. Er wordt dus niet 

gerookt in of om de school. 

Je mentor
Als je ergens mee zit, neem dan contact op 

met je mentor.

Meedenken?
Onze school wil zich blijven verbeteren. 

Daarvoor hebben we jou nodig! Wil jij 

meedenken? Geef je dan op voor de leer-

lingenraad via je mentor.  

Als je ziek bent
Als je ziek bent, dan melden je ouder(s) je tussen 

8.00 uur en 8.30 uur af. Denk je er aan dat je je 

ook op school moet afmelden als je stage loopt? 

Te laat?!
Als je te laat komt, haal je een ‘te laat’-briefje bij de 

conciërge. De school heeft contact met Leerplicht 

om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen.  
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Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022

Studiedag 14 november 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Studiedag 4 april 2023

Goede Vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 februari t/m 5 maart 2023 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Margedag 19 mei 2023

2e Pinksterdag 29 mei 2023  

Zomervakantie  24 juli t/m 3 september 2023
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Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon behandelt vertrouwelijke en persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld 

als je gepest wordt of als je je niet eerlijk behandeld voelt. Onze vertrouwenspersoon is: 

 

Leonie Visser     Richard Borst

T: 020 788 22 11     T: 06 52305254  

E: l.visser@altra.nl    E: r.borst@altra.nl
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Notities
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Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide opleidingsgids is te bekijken op: 

            

                                               www.schoolgids.altrahorizononderwijs.nl/

   altra-college-waterland

Hierin vind je nog veel meer informatie dan we in 

deze minigids kwijt konden.

Bijvoorbeeld informatie over:

• Altra College

• De vakken

• Welke ondersteuning we kunnen bieden

• Welke trainingen je kunt volgen

• Hoe je ouders betrokken worden

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

• En nog veel meer

Aanmelden voor Altra 
College Waterland
Altra College Waterland is een school voor voortgezet spe-

ciaal onderwijs en staat open voor leerlingen met een toe-

laatbaarheidsverklaring. De aanmeldingen lopen via het 

onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband VO 

Waterland: VO Loket Waterland: 06-1506 5335, 

vowaterlandloket@psg.nl.
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Adres
Altra College Waterland

Koggenland 100

1447 CP Purmerend 

T: 0299 - 666 966 

E: ac.waterland@altra.nl

I: www.altrahorizononderwijs.nl

Koggenland 100
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www.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-waterland


