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Leren en werken voor je toekomst



We zijn blij dat je er bent. Bij Altra College Zuidoost krijg je een 
nieuwe kans om je startkwalificatie te halen of op een andere 
manier aan een mooie toekomst te werken. 

Wat is jóuw doel? 

Hoe we dat doen? Door er allereerst voor te zorgen dat je weer plezier 

krijgt in school. We bespreken eerst met jou wat je wilt bereiken. Welke 

richting wil je uit, welke opleiding wil jij volgen, welk vak wil je later uitoefe-

nen? Want je doet pas echt je best, als je weet waar je naartoe werkt. 

Daarna kijken we wat je al goed kunt en wat je nog kunt versterken. Je leert 

hier veel. Niet alleen over je vak, maar over alles wat je in je verdere loop-

baan nodig hebt. 

Meer informatie nodig?

In deze gids vind je handige informatie. Je lestijden, de schoolregels en wat 

je mee moet nemen bijvoorbeeld.

Er is nog veel meer te vertellen over Altra College Zuidoost. Die informatie 

hebben we verwerkt in een uitgebreide schoolgids. Deze gids vind je op 

onze website: www.altrahorizononderwijs.nl.

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

Namens het team van Altra College Zuidoost,

Marjam Guman,

Schooldirecteur

Beste leerling, 
welkom bij Altra College! 
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Mentor

Heb je vragen of zit je ergens mee, dan kun je altijd bij je mentor terecht. 

Noteer hier de gegevens van je mentor. 

MENTOR: 

   

TELEFOONNUMMER: 

 

E-MAILADRES:

Schooltijden

Iedere schooldag is van 08:45 tot 14:15 uur. Je hebt 2 keer een korte pauze 

van 15 minuten.

Loop je stage? 

Dan vind je de stagetijden in de stageovereenkomst. 

Bij ziekte en afwezigheid

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.00 en 8.30 uur bij het 

secretariaat van de school:

   

ALTRA COLLEGE ZUIDOOST: T: 020 555 84 44 

 

‘Goedemorgen, 

goed dat je er bent!’
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Alles uit de kast voor je toekomst!
‘Je leert niet voor school, maar voor het leven.’

School is niet het einddoel, het is een middel om aan je toekomst te werken. En voor 

die toekomst is een vak leren belangrijk. Een vak waarmee je goede kansen maakt op de 

arbeidsmarkt. Daarom werken we bij Altra College Zuidoost allemaal – docent, mentor, 

conciërge of directeur - samen om jou alles bij te brengen wat je later nodig hebt. Maar leren 

moet je zelf doen! 

Wat past bij jou?

De klassen zijn klein, zodat je in alle rust kunt werken en we je goed kunnen begeleiden. 

Allereerst kijken we samen welke opleiding het beste bij jou past. Kom jij tot je recht in de 

schoolbanken, leer jij het liefst in de praktijk of is een combinatie van die twee perfect voor 

jou? 

De opleidingen

Je kunt bij ons verschillende opleidingen volgen: 

OPLEIDING NIVEAU   

Vmbo Basis en Kader 

Horeca & voeding Mbo 1 en 2  

Tweewielertechniek Mbo 1  

Verkoop & retail Mbo 1 en 2  

Dienstverlening Mbo 1 Assistent dienstverlening

Dienstverlening Mbo 2 Helpende Zorg & Welzijn, Facilitaire dienstverlening, Sport & Recreatie

 

Arbeidstoeleiding Stage; 1 dag school  

Wil je verder leren? Altra College werkt samen met ROC TOP en ROC van Amsterdam.
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Arbeidstoeleiding

Leer jij liever in de praktijk? Dan is arbeidstoeleiding misschien iets voor jou. Tijdens werk-

stages leer je onder leiding van een leermeester de kneepjes van het vak. Een vaste coach 

begeleidt je intensief. 

Stage

Als je een mbo-opleiding volgt, loop je ook stage. Waarom is stage belangrijk?

• Je leert vaardigheden die je als werknemer nodig hebt.

• Je leert om te gaan met collega’s en leidinggevenden.

• Je leert wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Zo kun je een bewuste keuze  

 maken voor een vervolgopleiding of werk.

• Je kunt in de praktijk toepassen wat je op school hebt geleerd.

• Je maakt kennis met een bepaald vakgebied.

Examens

We helpen je het beste uit jezelf te halen. Een diploma is een prachtig bewijs van wat je 

in je mars hebt. Én het is een toegangskaart voor vervolgonderwijs. De mbo-opleidingen 

waarmee we samenwerken (ROC TOP en ROC van Amsterdam) zijn verantwoordelijk voor 

de mbo-examens. 

Ondersteuning thuis

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

het thuis niet zo lekker? We ondersteunen je ouders als dat nodig is. Zodat er thuis meer 

rust komt.
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Bij Altra College Zuidoost 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 zorgt ervoor dat jij en je ouder(s) de extra ondersteuning krij-

gen die je nodig hebt.

• DE INTERN BEGELEIDER begeleidt jou en de docenten, zodat jij de onderwijsresultaten 

haalt die in je zitten. 

• ATOS-MEDEWERKER biedt jeugdhulp voor thuis en op school.

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

onmisbaar!

• BIJ DE RECEPTIONIST  melden je ouder(s) je ziek en meld jij je als je te laat bent.

• DE SCHOOLDIRECTEUR is eindverantwoordelijk voor de school en zorgt dat alles goed 

draait.

Wie is wie?
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Fabian Oudsten - 
leerkrachtondersteuner

‘Beter zijn dan ik 

gisteren was.’

Mildred - docent

‘Gebruik alle talenten die je 
bezit; de bossen zouden zeer 
stil zijn als alleen de beste 
vogels zouden zingen.’

Ingrid - intern begeleider

‘Altra College: met een beetje 
ondersteuning op weg naar  
een zelfstandige plek in de  
samenleving.’
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Marjam Guman - schooldirecteur

‘Je weet nooit wat 
je kunt, totdat je het 
probeert.’ 

Nelson Mandela - voormalig 
president van Zuid Afrika

‘It always seems 
impossible, untill 
it’s done’

Confusius - filosoof

‘Geef me werk wat 
bij me past en ik 
hoef nooit meer te 
werken.’
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Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op Altra College Zuidoost is Merel Ouwehand; 

Je kan Merel bellen of appen op 06 - 525 43 087 of je kan een mail sturen

naar m.ouwehand@altra.nl

Je kan ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Altra College. Dit zijn:

 

  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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Wat vinden we belangrijk? 
Een positieve sfeer, waarin je je veilig voelt, is een voorwaarde 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.

Met  vallen en weer opstaan boek je vooruitgang. Iedere stap die je zet, is voor ons en voor 

jou een stimulans om weer door te gaan. Zo werken we allemaal samen aan jouw toekomst. 

Bij Altra College Zuidoost loop je de deur uit met vaardigheden, ervaring en als het even kan een 

diploma op zak. Dit biedt je alle kansen voor een vervolgopleiding of voor een mooie plek op de 

arbeidsmarkt. Onze leerlingen gingen ná Altra College Zuidoost naar:

(gegevens 2019)

* Een andere school voor speciaal onderwijs.

Mbo 2 intern 33%

Mbo 2 extern 11%

Mbo 3/4  22%

Arbeid na mbo 1 11%

Arbeid na mbo 2 15%

Thuiszitters 7%

Altra College Zuidoost

33%

11%

22%

11%

7%

15%

M
b

o
 2

 ii
n

te
rn

M
B

O
 2

 e
xt

er
n

M
B

O
 3

/4

A
rb

ei
d

 n
a 

m
b

o
 1

A
rb

ei
d

 n
a 

m
b

o
 2

Th
u

is
zi

tt
er

s

10



of lever deze in bij aanvang van de les.



 

Je mentor
Je mentor is het aanspreekpunt voor jou en 

je oudersPraktische 
informatie

Aanwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op tijd op 

school, uiterlijk 8.45 uur. 

Te laat? Meld je dan bij de receptie. We regi-

streren te laat komen als verzuim.

Bezoek aan de dokter
Afspraken met je huisarts, tandarts of andere 

zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten 

schooltijden. Lukt dat niet? Laat jouw ouders/ 

verzorgers contact opnemen met jouw docent.

Schoolboeken
Je krijgt boeken van ons in bruikleen. Wees 

er zuinig op! 

Wat neem je mee naar school?

Je neemt de schoolboeken en schoolspullen 

mee die je die dag nodig hebt. Denk ook aan 

je sportkleren als je lichamelijke oefening hebt.
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Vakanties en vrije dagen
Datum    Wat?

Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022

Studiedag  14 november 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023

Studiedag  4 april 2023

Goede Vrijdag  7 april 2023

Tweede Paasdag  10 april 2023

Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023 (Koningsdag valt in deze vakantie)

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2023
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Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide opleidingsgids is te bekijken op: 

www.schoolgids.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-zuidoost. 

Hierin vind je nog veel meer informatie dan we in deze minigids 

kwijt konden.

Bijvoorbeeld informatie over:

• De andere afdelingen van 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 Zuidoost

Altra College is een school voor speciaal voortgezet onder-

wijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het 

Samenwerkingsverband nodig. De aanmeldingen lopen via 

het onderwijsschakelloket: 020-8119922. 

Altra College Zuidoost     

Kortvoort 60       

1104 NB Amsterdam      

T: 020 555 84 44      

E: ac.zuidoost@altra.nl     

I: www.altrahorizononderwijs.nl

   

    

Kortvoort 60



Notities




