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Meer dan speciaal onderwijs
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Beste leerling, welkom bij
Altra College Bleichrodt

Mentor
Je mentor zie je dagelijks. Heb je vragen of zit je ergens mee, dan kun je altijd bij je mentor terecht.

Bij Altra College Bleichrodt zul je je snel thuis voelen. We
vinden het heel belangrijk dat iedere leerling zich veilig
voelt op school. Je mag hier zijn wie je bent. Dat geldt
voor jou, en ook voor alle andere leerlingen. We houden
rekening met elkaar en zorgen voor elkaar. Zo zorgen we
samen voor een prettig klimaat op school, waarin iedereen
tot zijn recht komt.

Noteer hier de gegevens van je mentor.

MENTOR:
			
TELEFOONNUMMER:

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-

E-MAILADRES:

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.

Als je een opleiding gaat doen,
heb je natuurlijk informatie nodig.

Weekrooster
Voor de leerlingen van de onderbouw loopt een lesdag bij Altra College Bleichrodt van
08.45 tot 14.30 uur. Voor de bovenbouw loopt de dag van 08.45 tot 15.00 uur.

•

Welke richting kan ik kiezen?

•

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

•

Waar kun je terecht met vragen of problemen?

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.
Er is nog veel meer te vertellen over Altra College Bleichrodt. Die
informatie vind je in de uitgebreide schoolgids op onze website:
www.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-bleichrodt
We wensen je de komende tijd heel veel plezier en succes!

Naam

Begintijd Eindtijd

1e lesuur: Check in
2e lesuur
3e lesuur
pauze
4e lesuur
5e lesuur
pauze
6e lesuur
7e lesuur
check out
8e lesuur

08.45
09.00
09.45
10.30
10.45
11.30
12.15
12.45
13.30
14.15
14.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

09.00
Leerlingen kunnen hun rooster vinden op
09.45
SOMtoday: altracollege.somtoday.nl
10.30
10.45
Grote aanpassingen in het rooster worden per
11.30
12.15
mail gestuurd naar ouders en leerlingen
12.45
13.30
14.15
14.30 (onderbouw)
15.15 (bovenbouw)

Het team van Altra College Bleichrodt
Bij ziekte
‘School is voor mij een rustige en
fijne plek. Ik vind het zo fijn dat
leraren niet alleen leraar zijn, maar
ook mij echt ‘zien’.’
Leerling over Altra College Bleichrodt
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Als je ziek bent bellen je ouders tussen 8.00 en 8.45 uur naar school. Lukt het niet
om te bellen dan kan er een mail gestuurd worden naar: verzuim.bleichrodt@altra.nl.
Ben je zonder bericht niet op school gekomen, dan bellen we je ouders om te informeren
waarom je er niet bent. Ben je ziek en start je de dag bij Levvel, dan melden je ouders je
daar af.
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Ons onderwijs
Het onderwijs is op Altra College Bleichrodt hetzelfde als op andere, reguliere scholen.
Ons mavo-, havo- of vwo-diploma 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.

Leerjaar 1, 2, 3
De eerste drie leerjaren volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het einde van leerjaar drie wordt gekozen voor een profiel op havo of vwo niveau. Voor leerlingen met een
mavo/havo advies bieden we een passend traject aan. We werken hierin samen met Altra
College Centrum. Deze leerlingen starten bij Altra College Centrum met de mogelijkheid
om door te stromen naar de havo van Bleichrodt.

Mavo 3 en 4
Heb je behoefte aan een rustige en beschermde omgeving op school? Dat bieden de
bovenbouw mavoklassen (3 en 4) van Altra College Bleichrodt. Je kunt kiezen tussen drie
profielen:
• ZORG EN WELZIJN • ECONOMIE • LANDBOUW/TECHNIEK
Je mavodiploma kun je gefaseerd in twee jaar halen. Daarna stroom je uit richting het mbo,
of je stroomt binnen Bleichrodt door naar de havo.

Havo en vwo
Na het derde jaar ga je over naar een havo- of vwo klas. Je kiest dan ook een profiel. Je
kunt kiezen tussen:
• NATUUR, TECHNIEK EN GEZONDHEID • ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ • CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Ook je havo- en vwo-diploma kun je gefaseerd halen. In havo 4 doe je in ieder geval examen
in de vakken maatschappijleer en Engels; in vwo 4 in het vak
maatschappijleer. In vwo 5 doe je examen in Engels en andere vakken in overleg met
school.
So’s en proefwerken
Ken je de lesstof? Dat controleren we met schriftelijke overhoringen (so’s) en proefwerken. Tussendoor en tijdens de drie proefwerkweken. In de eindexamenklas
bereid je je voor op de eindexamens door proefexamens te maken. Je krijgt drie
maal per jaar een rapport. Heb je een proefwerk gemist zonder geldige reden? Dan
staat er in SOM een *. Zie voor meer informatie over het toetsingsbeleid en de overgangsnormen de uitgebreide schoolgids op de website.
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Stage
Als je stage loopt, leer je weer heel andere
dingen dan op school. Je leert vaardigheden
die je als werknemer nodig hebt. Heel

Van stageplaats
naar je eerste
bijbaan!

belangrijk dus! In de onderbouw krijg je
groepsstages, interne stages, bliksemstages
en bedrijfsbezoeken. Vanaf veertien jaar mag je een externe stage lopen. Voor mavoleerlingen die willen doorstromen naar een mbo-opleiding is stage verplicht.
Ondersteuning op school en thuis
Altra College Bleichrodt werkt intensief samen met de GGZ en jeugdhulp. We werken ook samen met hulpverlening die al betrokken is bij de leerling/het gezin. Heb je
behoefte aan specifieke ondersteuning zoals leren omgaan met faalangst of agressie?
De zorgcoördinator kan hierin meedenken.

Onderwijszorgbouw
De Werkruimte
De Werkruimte is een plek voor jongeren die in intensieve dagbehandeling zijn bij Levvel
en waar oefenen en schoolritme opdoen nog op de voorgrond staan. In de Werkruimte
krijg je:
• individuele begeleiding en werk je aan je persoonlijke onderwijsdoelen;
Examens

• praktijkvakken zoals LO, koken, muziek, tekenen en beeldende vorming;

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

• vaklessen waarin je vragen kunt stellen aan de vakdocent.

ermee doorstromen naar een vervolgopleiding.
Bij Altra College doe je mee aan het staatsexamen. Het voordeel van het staatsexamen is

De Doorstroomklas

dat je niet in één keer het hele examen hoeft te doen. Je legt per vak een examen af. Als

De Doorstroomklas is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het doorstro-

je voor dat vak slaagt, krijg je een certificaat. Wanneer je voor alle vakken een certificaat

men naar een reguliere klas. Er is een vast lokaal als uitvalsbasis en een vaste docent die de

hebt gehaald, krijg je je diploma. De examenweken zijn in dezelfde periode als op andere

leerlingen begeleidt en intensief contact houdt.

scholen. Na de schriftelijke examens, rond je het examen af met een mondeling examen.
De Beter pASSendklas
Naast de vakken

Is naar school gaan voor jou nog te moeilijk? In de Beter pASSendklas krijg je de tijd en

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

ruimte om langzaam weer aan school te wennen. We kijken samen wat je sterke kanten

activiteiten, zoals schoolkamp, schaatsen, bioscoopbezoek en een sporttoernooi.

zijn en wat je tegenhoudt. De eerste stap is hier komen. Dan is er al een wereld gewonnen.
In de klas zijn maximaal vijf jongeren tegelijk aanwezig.
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Leraar koken

Wie is wie?

‘We werken met een hele dankbare groep leerlingen, die mij
erg veel voldoening geeft in
mijn werk.’

Bij Altra College Bleichrodt werken heel veel mensen aan een goede sfeer, begeleiding en

Leraar rekenen

onderwijs.

‘Kleine stappen zijn soms grote
overwinningen voor leerlingen.
Daar geniet ik van.’

•

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.

Leerling Altra College Bleichrodt

•

DE VAKDOCENT geeft onderwijs op maat in een specifiek vak.

•

DE ZORGCOÖRDINATOR zorgt ervoor dat jij en je ouders de hulp krijgen die jullie nodig

‘Ik heb zo’n leuke klas en heb
het naar mijn zin. Ik voel me erg
prettig hier’

hebben, bijvoorbeeld jeugdhulp of een training.
•

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

•

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

•

DE MANAGEMENTASSISTENT ondersteunt de directeur en het team.

•

DE TEAMLEIDER is verantwoordelijk voor de onderbouw, bovenbouw of onderwijszorg-

Leraar Muziek

bouw en zorgt dat alles goed loopt op school.

‘Ik ben nog nooit met tegenzin naar
mijn werk gegaan. Het is dankbaar
om een kind te zien groeien en dat
wij daar een bijdrage aan hebben
kunnen leveren.’

•

DE SCHOOLDIRECTEUR is eindverantwoordelijk voor de school en zorgt voor het
beleid, personeel en de financiën.
Samen zijn wij de school.
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Wat vinden we belangrijk?
Voor een positieve sfeer op school, waarin iedereen zich veilig voelt en
goede resultaten kan behalen, zijn regels nodig. Dit zijn onze regels in de
school.

Ik ga respectvol om met anderen,
op school en in de buurt.
Ik ga netjes om met de spullen van anderen.
Ik gooi mijn afval in de prullenbak.
Ik zet mijn pet/muts/capuchon af in de klas.

Ik ben op tijd op school en in de les.
Ik kom goed voorbereid in de les en heb mijn
spullen bij me.
Ik loop rustig door de gangen.
Ik zet mijn mobieltje/muziekapperatuur uit in de les.

Mijn taalgebruik is netjes.

Vertrouwenspersoon

Ik ga geweld uit de weg.

De vertrouwenspersoon behandelt vertrouwelijke en persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld als
je gepest wordt of als je je niet eerlijk behandeld voelt. Onze vertrouwenspersonen zijn:
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Sharesca Victorina				

Nicole Rosie

T: 06 2038 5385 				

T: 06 5257 9014

E: s.victorina@altra.nl				

E: n.rosie@altra.nl

Ik maak alleen foto’s of video’s met toestemming
van mijn mentor.
Ik kom nuchter en zonder alcohol of drugs op school.

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN FIJNE SFEER
OP SCHOOL
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Praktische
informatie

Leerlingenraad
Meedenken?
Onzeschool
schoolwil
wil
zich
blijven
verbeteren.
Onze
zich
blijven
verbeteren.

Belangrijke
Vakanties
endata
vrije dagen

Daarvoor hebben
hebben we
wejou
jounodig!
nodig!Wil
WejijhebDaarvoor
ben vertrouwen
eigen
kracht
meedenken?
Geefinjede
dan
op voor
de van
leer-onze
leerlingen,via
daarom
is er een schoolbrede
lingenraad
je mentor.
leerlingenraad. Wil je meedenken over de
voorzieningen binnen de school, de inrich-

Datum
Datum
23 en 24 augustus 2021

Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling

ten,
maatschappelijke
thema’sje
eneigen
het leerJe
komt
naar school volgens

25 augustus 2021
26 en 27 augustus
11 oktober 2021
28 augustus

Eerste schooldag
Mentorgesprekken met leerling en ouder(s)
Studiedag
Eerste (leerlingen
schooldag vrij)

klimaat?Lukt
Geef
je niet
dan (op
via tijd)
je mentor
op voor
rooster.
het
te komen?

16 oktober
oktober t/m 24 oktober 2021
21 - 25

Herfstvakantie
Herfstvakantie

de leerlingenraad!
Dan
bellen je ouders tussen 8.00 en 8.45

4 november
14 december 2021

naar school.

Studiedag
- leerlingen
Studiedag
(leerlingen
vrij) vrij
Perspectief - voorlichting MBO, HBO en WO
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag - leerlingen vrij

ting van de kantine, gezamenlijke activiteiAanwezigheid

Wat neem
neem je
je mee naar school?
Wat

Pauzes

20 november
‘
25 december t/m 9 januari 2022
23 dec. t/m 3 jan.
19 februari t/m 27 februari 2022
13 januari
23 februari
maart 2022
17 – 21

••

stevige schooltas,
schooltas, groot
groot genoeg
genoeg voor
voor
stevige

We hebben
hebben verschillende pauzeruimtes:
We

9 – 13
15maart
april 2022

een A4map
A4map
een

••

13 april
18 april 2022

••

Wat?
Wat?

etui met
met pennen,
pennen, potloden,
potloden, geodriehoek
geodriehoek
etui

Een ruime
ruime kantine,
kantine, waar
waar je
je in
in de
de middagmidEen
dagpauze
iets
te drinken
en eten
pauze
iets te
drinken
en eten
kunt kunt
kopen.

en gum
gum
en

•

kopen.
De
mediatheek als je rustig wilt lezen.

••

agenda en
en rekenmachine
een FX-82 Casio rekenmachine
agenda

••

De kleine
mediatheek
alsals
je je
rustig
wilt
lezen.
De
kantine
rustig
wilt
zitten en

23 april t/m 8 mei 2022
20 april t/m 5 mei
mei en 27 mei 2022
7 - 2526mei

••

schriften
schriften

•

De stiltekantine als je rustig wilt zitten
eten.

21 - 22
mei2022
6 juni

••

sportkleding voor
voor de
de gymlessen
gymlessen
sportkleding

•

en eten.
Verschillende
buitenruimtes voor als het

••

een gezonde
gezonde lunch
lunch
een

•

Verschillende
mooi
weer is. buitenruimtes voor als

1 juni
7 juni 2022
8 juni
11 juli t/m 15 juli 2022
29 juni – 3 juli
juli16
t/m
28 augustus 2022
6 juli16
t/m
aug.

het mooi weer is.

Roken?
Roken?
Ben
je onder de zestien jaar? Dan is roken op

Bezoek aan de dokter

Wij terrein
zijn eenvan
rookvrije
school.
We sluiten
aan bij
het
de school
verboden.
Leerlingen
het beleid
van
het
opmogen
het gehele
AMC
tervan
zestien
jaar
enAMC:
ouder
alleen
roken

andere
zorgverlener
zoveel
mogelijk
bui-de
andere zorgverlener
zoveel
mogelijk
buiten

Plan je
je afspraken
afspraken met
met huisarts,
huisarts,tandarts
tandartsofof

rein toestemming
geldt een rookverbod.
met
van ouders, op de daarvoor

ten
de lestijden.
een afspraak
lestijden.
Lukt hetLukt
niethet
eenniet
afspraak
te maken
te
maken
buiten
de
lestijden?
Dan
nemen
je
buiten de lestijden? Dan nemen je ouders eerst

aangewezen plaats.

ouders
eerst even
contact
op met de mentor.
even contact
op met
de mentor.

Schoolboeken
Schoolboeken

Aanwezigheid

Je gebruikt
gebruikt boeken
boeken van
van school.
school. Wees
Wees er
er voorvoorJe
zichtig
mee!
Aan
het
einde
van
het
jaar,
lever
je
zichtig mee! Aan het einde van het jaar, lever je

Je komt naar school volgens je eigen rooster. Lukt het niet

ze weer
weer in.
in.
ze

naar school. Lukt het niet om te bellen? Dan kunnen je

Studiedag
(leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
In deze
week valt 1 Studiedag - leerlingen vrij
Goede
vrijdag
2e paasdag
2e Paasdag
(Let op: Goede Vrijdag 10 april is een schooldag!)
Meivakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Centraal Schriftelijk Examen
Hemelvaart
2e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag - leerlingen vrij
Lesvrije week
Mondelinge Examens (exacte data volgen)
Zomervakantie
Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog
een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt
via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

(op tijd) te komen? Dan bellen je ouders tussen 8.00 en 8.45
ouders mailen naar verzuim.bleichrodt@altra.nl.

Je mentor
Deje kantine
Als
ergens mee zit, neem dan contact op
12
12

Jouw
vinden we belangrijk!
met
je gezondheid
mentor.
Daarom hebben we gezonde broodjes en

stimuleren
we het drinken
water.
fruit en stimuleren
je watervan
te drinken.
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In de klas hebben we de volgende afspraken >>>

Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide schoolgids is te bekijken op:

schoolgids.altrahorizononderwijs.nl/
altra-college-bleichrodt

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

stil

Bijvoorbeeld informatie over:

1 Je bent op tijd in de les
2 Mobiel op stil en uit het zicht
3 In de les jas uit en pet/hoodie af
4 Tas op de grond of in de kluis
5 Je verlaat het klaslokaal in overleg met de docent

•

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

Adres
Altra College Bleichrodt
Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam ZO
T: 020 563 28 00

Tafelbergweg 23

E: ac.bleichrodt@altra.nl
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www.altrahorizononderwijs.nl/altra-college-bleichrodt

