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De nieuwsbrief is, met dank aan onze collega’s, samengesteld door  

Lorinda de Winter, Lisbeth van den Broek en Leontien Sickenga .  

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail met daarin vermeld de 

naam van uw zoon/dochter naar: l.sickenga@altra.nl      

 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2017. In deze nieuwsbrief kijken we kort terug op een aantal bijzondere 
gebeurtenissen van de afgelopen periode. Zoals het Ardennenkamp, de Keulenreis, overige activiteiten en de 
ontwikkelingen binnen de Onderwijszorgbouw. Ik kan u tevens melden dat de eerste leerlingen zich hebben gemeld 

voor de Cambridge Course (11 stuks!), er 185 leerlingen zijn ingeschreven voor het behalen van certificaten en/of 
een diploma. En dat de Bleichrodt website nieuw is met daarin een link naar de decanensite waar je alle informatie 
over mbo, hbo en wo opleidingen kan vinden.  
Ook staat er vanaf januari de vernieuwde schoolgids op de website met daarin de aangescherpte regels m.b.t. het 
rook-, pauze- en telefoonbeleid.  

Wij wensen u en uw kind(eren) fijne feestdagen en alvast een prachtig en gezond 2018. 

Namens het team van AC Bleichrodt, 
Lorinda de Winter, directeur. 

                         

           

 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie 

 
Samen organiseren we de activiteitendagen op school. Daarbij hebben leerlingen lesvrij en kunnen ze per dagdeel 
een activiteit kiezen. Populaire opties zijn sporten, practicum biologie, nagel- en huidverzorging, gamen, koken, 
filosoferen, film kijken, bordspelen, etc. 
Ook zetten we ons in voor het bezoek van Sinterklaas aan onze school, de organisatie van Paarse Vrijdag (zie foto’s) 

en de Kerstviering. 
Verder organiseert het team een aantal activiteiten rond sexting waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van het 
gebruik van de smartphone in combinatie met het versturen van intieme foto’s. Ook wordt er in samenwerking met 
Het Scharlaken Koord elk jaar een training ‘Beware of loverboys’ aan de meisjes op school aangeboden. 

Het mag duidelijk zijn dat onze bijdrage vooral bestaat uit het coördineren van een en ander;  onze collega-docenten, 

het onderwijsondersteunend personeel en de stagiaires zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de 
uitvoerende taken. 

22 december 2017  AC Bleichrodt 

 
 

www.altra.nl 

Kijk op onze vernieuwde website! U vindt daar nieuws en achtergrondinformatie. 

Zo staat er een verslag van het Ardennenkamp van de bovenbouw op de site:  
http://www.altra.nl/bleichrodt/altra-college-bleichrodt-nieuws/schoolkamp-in-de-ardennen/ 

Een verslag van het bezoek van wethouder Kukenheim aan onze school: 

http://www.altra.nl/bleichrodt/altra-college-bleichrodt-nieuws/wethouder-kukenheim-onder-de-
indruk-van-altra-college-bleichrodt/ 

En natuurlijk informatie van onze decaan met een link naar de website vol tips en belangrijke 
data! Lees ook verder in deze Nieuwsbrief het stukje van Jacqueline Molenaar. 

 

mailto:l.sickenga@altra.nl
http://www.altra.nl/bleichrodt/altra-college-bleichrodt-nieuws/schoolkamp-in-de-ardennen/
http://www.altra.nl/bleichrodt/altra-college-bleichrodt-nieuws/wethouder-kukenheim-onder-de-indruk-van-altra-college-bleichrodt/
http://www.altra.nl/bleichrodt/altra-college-bleichrodt-nieuws/wethouder-kukenheim-onder-de-indruk-van-altra-college-bleichrodt/
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De activiteitencommissie wordt gevormd door Xandra Dankerlui, Odylia Oosterbaan en Arno Harpe. 

                         

     Paarse Vrijdag, 15 december 2017          

Ervaringen uit de leerlingenraad 

 

Sinds ik in de leerlingenraad zit, zijn er een paar doelen bereikt, zoals WiFi op school en nieuwe stoelen in de 

mediatheek. De leerlingen zijn er erg blij mee.  Ook heb ik bij sollicitaties mogen zitten, hebben Joey en Jannes een 

rondleiding gegeven voor de wethouder en zijn Joey, Ruben en ik  met een interview op Radio 1 geweest. 

 Hoe wordt de leerlingenraad georganiseerd ? 

De leerlingenraad komt eens in de drie/vier weken bij elkaar om te vergaderen. Er is een groepsapp waarin 

alle leden zitten. Zo word je op de hoogte gehouden van nieuwtjes en de data voor de vergaderingen. Er is 

ook wat te eten en drinken bij elke bijeenkomst.  

 

Waarom is de leerlingenraad belangrijk ? 

De leerlingenraad is belangrijk voor de leerlingen. Zo kunnen ze meedenken over plannen om de school te verbeteren 

en het er zo fijn mogelijk te maken voor iedereen. We voelen ons verantwoordelijk voor de school. 

Andere weetjes! 

Er is op school een Ideeënbus waar leerlingen hun ideeën in kunnen doen. Hij staat op de balie van  de receptie. De 

inhoud bespreken we bij elke bijeenkomst. Verder zijn er twee leerlingenraad-borden zodat we iedereen op de hoogte 

kunnen houden van waar we mee bezig zijn.  

We hebben dit jaar drie nieuwe leden aangenomen die hebben moeten solliciteren voor hun plek. We zijn blij met de 

nieuwe aanvulling. 

Myra, 

Lid van de Leerlingenraad (MH4B)  
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Bericht uit de onderbouw 

 
Met de vakantie in zicht kunnen we terugkijken op een dynamische eerste periode. De rapporten zijn uitgedeeld. We 
kunnen grote verschillen constateren tussen de verschillende leerjaren. In het eerste en tweede jaar ligt de nadruk 
vooral op de inhoud van de lessen. De ingekorte roosters voor het 1e en 2e jaar hebben we als zeer waardevol 
ervaren. In het derde leerjaar zijn we sterk bezig met het aanpakken van het gedrag en de (schoolse) vaardigheden. 
Na de vakantie zal het KIC-programma worden geëvalueerd en wordt er bekeken hoe wij dat verder kunnen 

aanpassen en nog beter kunnen inzetten.  
 
Joris Musters 
Adjunct-directeur Onderbouw 

 

Bericht uit de bovenbouw 
 
De eerste periode van dit schooljaar zit er weer op. De leerlingen uit de bovenbouw zijn aangemeld voor de 
eindexamens. 1 December was de deadline voor de opgave bij DUO en bijna alle leerlingen hebben het voordeel van 
de twijfel gekregen van de vakdocenten. Dat wil zeggen dat hun eigen wensen om een vak af te ronden zijn 
gehonoreerd. In de tweede periode, die vorige week is ingegaan en na de kerstvakantie doorzet, moeten de 

leerlingen bewijzen dat zij hun voorlopige opgave kunnen omzetten in een definitieve. Dat betekent dat ze 
daadwerkelijk het groene licht krijgen om examen te doen. Een spannende en drukke tijd, maar eerst heerlijk twee 
weken genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Traditiegetrouw zijn we dit jaar met de bovenbouw in de week voor de herfstvakantie op pad gegaan naar de 
Belgische Ardennen en naar Keulen. Elders in deze Nieuwsbrief (Keulen) en op de website (Ardennen) kunt u lezen 
wat we zoal hebben meegemaakt! Leuk dat onze mavoleerlingen dit jaar in grote getale acte de présence hebben 

gegeven, zodat praktisch de hele bovenbouw was uitgevlogen. 

 
Erg blij zijn wij met de komst van onze nieuw decaan, Jacqueline Molenaar. 
Zij heeft al heel wat leerlingen bijgestaan met advies over hun vervolgopleiding of tussentijdse overstap naar het 
mbo. Zij stelt zich in deze Nieuwsbrief aan u voor. 
 
Wij luiden vrijdag de vakantie in met een kerstontbijt met klas en mentor, gevolgd door een kerstshow voor de hele 

school in de gymzaal. Dinsdag 9 januari beginnen we weer! 
 
Susan Ros 
Adjunct directeur Bovenbouw 
 

Ontwikkelingen binnen de Onderwijszorgbouw 
 
Een van de drie onderwijsbouwen op Altra Bleichrodt is de onderwijszorgbouw. Verschillende onderwijszorg- en 
ondersteuningsarrangementen bieden de leerlingen maatwerk door een onderwijsprogramma dat past bij hun 
mogelijkheden.  

Een van deze onderwijszorgarrangementen is de beter pASSend klas, een klas voor leerlingen met een ASS-
diagnose en angststoornis. Wat deze klas bijzonder maakt, is dat er naast de docent een jeugdzorgmedewerker bij de 
groep betrokken is. Zo krijgen thema’s als ‘functioneren in sociale situaties’ en ‘vrije spelsituaties’ extra aandacht. We 
zijn erg blij met de mogelijkheid om deze doelgroep extra te kunnen begeleiden en te helpen met een 
toekomstperspectief. De kennis en expertise in autisme in deze klassen is groot. En omdat we het belangrijk vinden 

om van elkaar te leren, hebben we senior-docent Emilie en jeugdzorgmedewerker Kirsten gevraagd om enkele 
workshops te geven aan het hele schoolteam. Doel hiervan is om te ervaren hoe het voelt om de wereld anders te 
beleven en niet te snappen waarom er dingen gebeuren die je niet begrijpt terwijl je wel heel slim bent.  
 
Een tweede ondersteuningsarrangement is het supporttraject, een traject voor leerlingen met gedragsproblemen 
die niet voldoende profiteren van de basisondersteuning in de school. Het traject biedt extra ondersteuning aan 
leerlingen in de vorm van individuele gesprekken, groepsgesprekken en trainingen die vooral gericht zijn op de 

morele ontwikkeling, inzicht krijgen in jezelf en dat wat de toekomst te bieden heeft. Ook hier werken we samen met  



 

4 

 

een jeugdzorgmedewerker, Laurent, die precies die snaar bij leerlingen weet te raken waardoor zij hun muur van 
afweer en bescherming een beetje durven af te breken en een begin kunnen maken met het opbouwen van 
vertrouwen in zichzelf én anderen.  
 
Het afgelopen jaar heeft het supporttrajectteam hard gewerkt om het supportprogramma op papier te zetten en een 
menukaart te maken van modules die het supporttraject kan aanbieden. En omdat we ook altijd kijken naar ons eigen 
gedrag is een van de modules ‘de begeleiding van docenten in het omgaan met lastig gedrag in de klas’.   

 
Als derde ondersteuningsarrangement is de doorstroomklas ontwikkeld, een klas voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben in het plannen en organiseren van schoolwerk. Naar aanleiding van gesprekken met 
leerlingen en tijdens de ouderavond hebben we geconstateerd dat het maken van vrienden een actueel thema is bij 
deze doelgroep. Hieraan bieden we dus extra aandacht in de mentorgesprekken.  
Het doel van de doorstroomklas is om geleidelijk door te stromen naar de reguliere Bleichrodtklassen en dit 

instroomprogramma langzaam uit te bouwen. Josje en Irene van de doorstroomklas hebben de afgelopen periode 
nagedacht over de invulling van het programma. Daarnaast hebben zij een vragenlijst ontwikkeld waarmee we een 
nulmeting kunnen doen op verschillende vaardigheden, gevolgd door een tweede meting na 4 maanden. Zo kunnen 

we door inzicht in data kritisch kijken naar ons eigen werk en gerichte interventies doen ter verbetering van het 
programma.  
 
Tenslotte: de Werkruimte, die  nog steeds aan het vernieuwen en verbeteren is om de doelgroep (jongeren in 

behandeling bij de Bascule wegens autisme, angst, dwang, borderline en lichamelijk onverklaarbare klachten) 
optimaal te kunnen begeleiden. Maatwerk bieden aan een dergelijke diverse groep is een hele uitdaging, zowel op 
onderwijskundig als op ondersteunend gebied. Ook de communicatie met de vakdocenten van onze 
Werkruimteleerlingen verdient de aandacht. Verder willen we kritisch kijken naar ons werk en meer gebruikmaken 
van meetbare data. Net als de doorstroomklas gaat de Werkruimte een nulmeting doen om de ontwikkelingen nog 
beter te kunnen volgen.  
 

Tenslotte: het is onze visie dat we vooral in oplossingen moeten denken en dat we talenten moeten aanspreken bij 
leerlingen. We willen dit laten zien in onze manier van werken, in onze programma’s en in onze gesprekken. De 
meeste onderwijszorgbouw-collega’s zijn de afgelopen maanden getraind in oplossingsgericht werken, een aanpak die 
direct met veel enthousiasme in de praktijk is toegepast.  
 

Al met al werken we hard aan onze maatwerkprogramma’s en blijven we innoveren om onze leerlingen de beste 

kansen te geven. Het succes van onze organisatie staat of valt met de inzet en het vertrouwen van onze 
medewerkers: zij zijn degenen die met veel enthousiasme, plezier, creativiteit en doorzettingsvermogen het beste uit 
onze leerlingen halen. Ik wens hen dan ook een heerlijke welverdiende vakantie toe. 
 
Mare van der Velden 
Adjunct directeur Onderwijszorgbouw 
 

Schooldecaan Bleichrodt 

Mijn naam is Jacqueline Molenaar. Sinds 1 oktober 2017 ben ik bij Altra College Bleichrodt 

aangesteld als decaan. Een decaan helpt mentoren en hun leerlingen bij het maken van goede 
stappen in de schoolloopbaan. Ik doe dat voor uw zoon of dochter, op Bleichrodt. Ik kan hulp bieden 
bij het maken van de profielkeuze, bij een beroepsoriëntatie of bij de uitstroom. Die uitstroom kan 
zijn naar een ROC, naar een hogeschool of naar een universiteit. Als ouder bent u van essentiële 
waarde in het proces dat uw kind daarbij doorloopt. Die waarde is groot en die vraagt ook wat van 

u. Natuurlijk hebt u zich geïnformeerd, maar het kan zijn dat u specifieke vragen hebt.  

 
Kijk vooral ook op de website die Altra Bleichrodt voor het decanaat heeft aangemaakt: 
https://altradecanaat.wordpress.com/home/  
U kunt er alles vinden over eisen die opleidingen aan hun toekomstige studenten stellen, alle open dagen van 
universiteiten en hogescholen en nog meer wetenswaardigheden over opleiding en toekomstig beroep.  

Schroom niet (eventueel via de mentor van uw kind) contact met mij op te nemen! Op dinsdag en donderdag ben ik 
op school aanwezig. Afspraken met leerlingen worden gemaakt via de mentor, op eigen initiatief van uw kind of 
vanuit mij.  T: 06 3331 5290    E: j.molenaar@altra.nl 

                               

 

Op donderdag 18 januari is er een informatie avond voor ouder(s)/verzorger(s) van de examenleerlingen 
van 3-4 M en 4-5-6 H/V. Er zal voorlichting gegeven worden over de examens en vervolgopleidingen. De 
uitnodiging volgt na de vakantie. 

In de week van 22 tot 26 januari zullen er gesprekken gevoerd worden met de ouder(s)/verzorger(s) van 
de examenleerlingen in verband met het definitief opgeven voor de examens. Een uitnodiging hiervoor krijgt u 
van de mentor. 

https://altradecanaat.wordpress.com/home/
mailto:j.molenaar@altra.nl
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Met de examenklassen naar Keulen 
 
Wij kijken er altijd  met plezier naar uit en, gelukkig maar, we kijken er zelfs met nog meer plezier op terug. Ik heb 
het over de buitenlandse stedentrip die onze eindexamenklassen jaarlijks in oktober maken. 
Wegens succes in voorgaande jaren is dit jaar Keulen geprolongeerd, een stad op niet al te veel kilometers van 
Amsterdam, met een oud, historisch centrum, dat makkelijk te belopen is. 

Om leerlingen die het laatste jaar in twee delen doen niet hetzelfde programma voor te schotelen, was Gent vorig 
jaar en waarschijnlijk ook volgend schooljaar de bestemming. Ook zeer de moeite waard overigens.  
 
Hoogtepunten  
De groep was geweldig, we waren met maar liefst 46 leerlingen en iedereen had er zin in. We konden op tijd vanaf 
school vertrekken, zodat we al vrij vroeg in de middag in Keulen aankwamen. Na het inchecken in het hostel 

ondernamen we de eerste wandeling naar ‘die Altstatt’, het oude centrum van Keulen. Tijdens de eerste lunchpauze 
werd er hier en daar al een halve meter Bratwurst of een Flammenkuchen verorberd met als toetje een gigapunt  
Schwarzwalder Torte,  heerlijkheden die we hier nauwelijks kennen en die in Keulen in iedere Konditorei voor weinig 

geld te koop zijn. 
Gezamenlijk bezochten we de beroemde Dom en twee musea. De avondmaaltijd gebruikten we in een echte Duitse 
Bierstube en de laatste dag stond er een boottocht op de Rijn op het programma. 
Op de vrije momenten ging iedereen in groepjes uiteen om op de afgesproken tijd en plek weer bij elkaar te komen. 

Het was allemaal dik in orde, en de sfeer was uitstekend. 
 
Reisje op de Rijn 
Er moest in Keulen veel gewandeld worden en dat verliep gelukkig zonder klachten, hoewel wel opgemerkt  mag 
worden dat het tempo de eerste dag een stuk hoger lag dan op de tweede. Kennelijk toch een vermoeiende nacht 
achter de rug….? 
Gelukkig was het laatste programmaonderdeel het al genoemde bootreisje op de Rijn. Alle leerlingen en ook hun 

begeleiders crashten in een stoel op het dek om de stad langzaam aan zich voorbij te zien trekken.  
 
Shopparadijs 
Keulen is behalve een culturele stad ook een echt shopparadijs, waar veel redelijk geprijsde spullen kunnen worden 
gekocht. Het bagageruim van de bus was op de terugreis aanmerkelijk gevulder dan op de heenreis. Vooral de 

bagage van sommige leerkrachten was bijzonder uitgedijd.  

 
Terugreis 
Over de terugreis gesproken; dat was wel even wat. Ten eerste kwam de buschauffeur vanwege fileleed veel later de 
afspraak voorrijden bij het hostel.  
Eindelijk zaten we op onze plek en net dommelden we een beetje weg toen we (drie kwartier later) wakker werden op 
praktisch het vertrekpunt. “Hoe kan dat nou?”, klonk het toch wel verontwaardigd. Welnu: de bus bleek enkele 
centimeters te hoog om onder de viaducten tussen Keulen en de snelweg door te kunnen. Balen dus. Toen de 

chauffeur, na het bereiken van de juiste snelweg opnieuw een omweg maakte, was de sfeer even iets minder.  
Begrijpelijk wel: de vermoeidheid was toegeslagen en iedereen wilde snel naar huis.  
Gelukkig kwamen we toch nog redelijk op tijd aan in Amsterdam Zuidoost en kon de echte herfstvakantie beginnen. 
Volgend jaar gaan we weer. Ik kijk er nu al naar uit. 
 
Namens de reisleiding, 
Helene Viveen, Nevena Olujic, Sjoerd Wijbenga, Rachid Sallem, Ellie Scheufen, 

 
Susan Ros 
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Beschuit met muisjes ! ! ! 
Voor Bas van der Meij (LO, wiskunde): op 7 oktober is hij vader geworden van Jip Ezra van der Meij. 
Voor Carola Heijne (tekenen, mentor Werkruimte): op 23 oktober is zij moeder geworden van Ronja Wina Dekker. 
Voor Marleen van den Broek (zorgcoördinator Transferium): op 5 december is zij moeder geworden van Nine Ella 
Swijnenburg geboren. Alle drie van harte gefeliciteerd!!! 

 
Na de kerstvakantie gaat Anissa Lahri (mentor Werkruimte) met zwangerschapsverlof.  
 
Amanilca Koeiman (BEVO docente) heeft afscheid genomen. Zij gaat emigreren naar Curaçao. Ze gaat daar een B&B 
starten. We wensen haar heel veel succes! 
 

 
 
Belangrijke data 

 

25 dec. 2017 t/m 5 januari 2018  Kerstvakantie  

8 januari 2018 Studiedag – leerlingen vrij  

18 januari 2018 Ouderavond examenleerlingen 3+4 M en 4-5-6 H/V 

15 februari 2018 
Ouderavond ouders 2e klas mavo en 3e klas havo/vwo 
info profielkeuze 

26 februari t/m 2 maart 2018  Voorjaarsvakantie  

Woensdag 7 maart 2018 Studiedag – leerlingen vrij  

19 t/m 23 maart 2018 Proefwerkweek 2 klas 3 t/m 6 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 

2 april 2018  Tweede Paasdag  

26 april 2018 Studiemiddag - leerlingen vrij vanaf 13.00 uur 

27 april 2018 Koningsdag 

30 april t/m 11 mei 2018  Meivakantie  

7 t/m 9 mei 
School open voor eindexamenkandidaten i.v.m. 
schrijfvaardigheids- en informatica examens mavo-
havo-vwo 

14 t/m 29 mei 2018 Schriftelijke examens 

21 mei 2018 Tweede Pinksterdag 

4 juni 2018 Studiedag – leerlingen vrij  

3 t/m 6 juli Proefwerkweek 3 klas 2 t/m 6 

13 juli Laatste lesdag 

Zaterdag 14 juli en 16 t/m 20 juli 2018 
(onder voorbehoud) 

Mondelinge examens 
(niet examen leerlingen vrij) 

23 juli t/m 31 augustus 2018 Zomervakantie  

3 en 4 september 2018 Ouder/leerling/mentorgesprekken 

5 september 2018  Eerste schooldag  

 
 


