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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 eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Er staat een hoop informatie in over allerlei verschillende zaken 

waar we op school mee bezig zijn of na de vakantie mee gaan starten. 

Op 14 maart staken de basisscholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Als VSO school vallen wij onder het CAO 

Primair Onderwijs, echter wij zullen op 14 maart NIET staken. Wel komt er een speciale VSO stakingsdag in mei of 

juni. Zodra daar meer over bekend is dan hoort u het van ons. 

Denkt u eraan dat we woensdag 7 maart een studiedag hebben en de leerlingen deze dag vrij zijn? 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief! 

Mede namens alle collega’s wens ik u een fijne vakantie toe en we zien de leerlingen graag weer op maandag 5 

maart. 

Lorinda de Winter (directeur) 

 

Tevredenheidsonderzoek 

 

Na de voorjaarsvakantie wordt het jaarlijks Tevredenheidsonderzoek weer gehouden onder leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en collega’s. U krijgt daarvoor een link opgestuurd. We horen graag van u hoe u de school 

ervaart. Wat gaat er goed en wat is voor verbetering vatbaar? We hopen op een grote respons! De leerlingen zullen 

deze online vragenlijst op school invullen. 

 

Buurtregisseur 
 

Sinds 1 januari is Niels Mulders namens de gemeentepolitie van Amsterdam onze buurtregisseur. Wij vinden het 

belangrijk om goed contact te onderhouden met onze samenwerkingspartners, daarom hebben wij eens in de drie 

weken op school een bijeenkomst met Niels. Mocht u thuis horen dat ‘de politie’ op school was of dat er een 

politieauto/bus bij de school stond geparkeerd, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk met dit overleg te maken hebben.  

De samenwerking met de buurtregisseur betreft een aantal onderdelen: 

 hij informeert Bleichrodt over mogelijke problemen in de buurt/wijk, 

 hij werkt samen met ons aan de preventie van risicogedrag bij leerlingen, 

 hij kan met leerlingen informeel in gesprek gaan over bijvoorbeeld het doen van aangifte. 

 

De afgelopen jaren hebben wij vanuit preventief oogpunt de leerlingen laten fouilleren en de kluisjes laten 

controleren. Afgelopen jaar is dat niet gebeurd, door afwezigheid van een buurtregisseur, maar dit jaar zullen wij hier 

opnieuw toe overgaan, om de veiligheid van onze leerlingen te vergroten.  

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van uw zoon/dochter.  

 

23 februari  2018      AC Bleichrodt 

 
 

www.altra.nl 
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Bleichrodt maakt het vak economie nog leuker 

Dit jaar heeft de economiesectie van Bleichrodt een digitale leeromgeving voor havo en vwo geïntroduceerd. De 

leerlingen kunnen hier informatie vinden over het vak Algemene Economie. Er staan PowerPoint presentaties op van 

de behandelde lessen, ook zijn er onderdelen toegevoegd om het vak economie nog leuker en leerzamer te maken. 

Een voorbeeld hiervan is ‘Economie in Beeld’, met informatie en filmpjes over economische onderwerpen. In de 

rubriek ‘Economische Artikelen’ is een hoop te lezen over de laatste economische ontwikkelingen. Verder vinden de 

leerlingen in de digitale leeromgeving werkwijzers van het lesprogramma.  

De digitale leeromgeving ondersteunt de leerlingen bij de voorbereiding op toetsen en examens. Ook leerlingen die 

door omstandigheden economielessen hebben gemist, kunnen zo het lesprogramma blijven volgen.  

Veel leerlingen maken al enthousiast gebruik van de digitale leeromgeving. En dat niet alleen: ze geven nuttige 

terugkoppeling om de leeromgeving te verbeteren.  

Als leerlingen of ouders willen toetreden tot de digitale leeromgeving kunnen zij zich (met een Gmail-adres) 

aanmelden bij altraeconomie@gmail.com. Via Google drive krijgt de gebruiker vervolgens toegang tot alle 

aangeboden rubrieken.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraag dan uw zoon of dochter eens of u mag meekijken. Natuurlijk zijn wij zeer 

benieuwd naar uw reacties! 

De economiesectie heeft overigens nog meer geweldig nieuws. Vanaf volgend jaar biedt Bleichrodt het vak 

Management en Organisatie (M&O) aan vanaf het vierde leerjaar. Het zal in de derde klassen, vóór de profielkeuze, 

worden geïntroduceerd. Het vak is vergelijkbaar met bedrijfseconomie en gaat dieper in op de kerngebieden 

‘accounting’, ‘financiering’, ‘marketing’ en ‘organisatie’. M&O is in de vernieuwde tweede fase onderdeel van het 

profiel Economie en Maatschappij (E&M). Leerlingen die Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Recht willen gaan 

studeren, kunnen we nu goed voorbereiden op hun vervolgstudie.    

Sjoerd Wijbenga (Docent Economie)  

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid… 

Na de voorjaarsvakantie starten de leerlingen van het derde leerjaar met een blind-typecursus van de firma Tycken 

tijdens de ICT. Leerlingen hoeven hier niet extra voor te betalen. De cursus wordt aangeboden via internet. Daardoor 

kunnen de leerlingen zowel op school als thuis werken aan hun oefeningen. 

Leerlingen kunnen profiteren van een typediploma. Bij de cursus wordt het leertraject vergemakkelijkt doordat de 

uitleg plaatsvindt via videobeelden. Ook wordt er een methode gebruikt met interactieve oefeningen via het 

beeldscherm en er wordt gewerkt met overwegend korte woorden en zinnen. 

De leerlingen leren blind typen in circa 30 lessen. Elke les bestaat uit een heldere video-uitleg, 6 korte interactieve 

oefeningen en een typegame aan het einde van elke les.  

 

De typecursus word afgesloten met een online-examen.  

Er geldt een 'typediplomagarantie': als een kandidaat onverhoopt niet direct zou slagen, kan hij/zij herexamen(s) 

doen totdat het gewenste resultaat is bereikt. 

Marilaine Bareno (Docent ICT) 
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De Gezonde School   

‘De Gezonde School’ is een landelijk actieplan dat zich 

inzet om gezonder eten en drinken op scholen aan te bieden 

en leerlingen bewust te maken van de voordelen van 

gezonde voeding. In dit kader heeft de gelijknamige 

werkgroep besloten het kantine-aanbod aan te passen 

 witte broodjes worden vervangen door bruine 
broodjes, 

 broodjes kaas worden belegd met komkommer of 

tomaat, 

 broodjes kipfilet worden belegd met komkommer of 

tomaat, 

 het aanbod wordt uitgebreid met gesneden, vers 

fruit. 

 op drie plaatsen in het schoolgebouw kunnen 

binnenkort   waterflesjes worden gevuld. Er komen 
twee verhoogde kranen in de   toiletten en een extra 
watertappunt in de kantine, 

 citroenwater wordt gratis aangeboden tijdens de 

middagpauze, 

 de prijs van Capri-Sun wordt verhoogd van € 0,50 

naar € 0,70. 

 

De broodjes worden elke dag ‘s ochtends bereid. Dit 

betekent dat leerlingen uitsluitend broodjes kaas of kipfilet 

mét groente kunnen kopen.  

Het vernieuwde aanbod is vanaf heden te koop. De 

prijsverhoging van de Capri Sun gaat na de voorjaarvakantie 

in.  

 

Werkgroep De Gezonde School 

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen                                   

Woensdag 14, donderdag 15 of vrijdag 16 maart heeft uw zoon/dochter de gelegenheid 

om haar of zijn stem uit te brengen in de scholierenverkiezingen. 

Achterliggend doel is de maatschappelijke betrokkenheid te versterken en de leerling te laten 

oefenen met een van de belangrijkste burgerschapsvaardigheden: stemmen. 

 

Al sinds 1963 kunnen basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs meedoen aan deze 

schaduwverkiezingen. De trends die zich aftekenen bij de uitslagen zijn een goede voorspelling van de trends zoals 

die zich bij de feitelijke verkiezingen voordoen. Ook kan de uitslag van Altra College Bleichrodt vergeleken worden 

met de landelijk uitslag van de Scholierenverkiezingen. 
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We hebben ervoor gekozen om leerlingen vanaf het 4e leerjaar (inclusief de mavo 3/4-klassen) de gelegenheid te 

bieden om te stemmen omdat er in die klassen maatschappijleer wordt aangeboden en ze vanaf dat moment vaak 

nieuwsgieriger worden en bewuster van de ideeën en denkbeelden om hen heen.  

De afgelopen week is er in de lessen al aandacht besteed aan de verkiezingen.  

 

Maandag of dinsdag heeft uw kind of leerling met zijn klasgenoten een lesuur de tijd om een aantal stemwijzers te 

maken en/of sites van partijen te bezoeken of filmpjes over politiek te bekijken en zo de eigen politieke voorkeur te 

bepalen. Daarna kan de leerling zich melden bij de voorzitter van het stembureau (Lisbeth van den Broek, 

mediatheek), wordt de naam gecontroleerd en afgevinkt. De leerling krijgt dan een stemformulier waar de 22 partijen 

opstaan van de Kieskring Amsterdam. Er zal een echt stemhokje staan, een stembus en ook de rode potloden 

ontbreken niet.  

Dinsdagmiddag 20 maart om 17.30 worden de uitslagen landelijk gecommuniceerd. Ook de uitslag per school kan 

vanaf dat moment geraadpleegd worden. 

 

 

Belangrijke mededelingen 
 

Studiekeuzeactiviteiten 

Meeloopdagen & proefstuderen bij Hogeschool Utrecht + Open Dag 10 maart: https://studiekeuze.hu.nl/ 

Kijk voor meer informatie rondom de (studie)loopbaankeuzes, -ontwikkelingen en –begeleiding: 

https://altradecanaat.wordpress.com/ 

 

Rekenexamen 

Leerlingen die opgaan voor het rekenexamen (in de week van 12 maart t/m 16 maart) zijn op de dag van het 

rekenexamen vrij van lessen. Zij hebben die dag alleen het rekenexamen en mogen dan naar huis. 

Leerlingen hebben via hun mentor te horen gekregen op welke dag zij het rekenexamen hebben. 

 

Profielkeuze 

Maandag 12 maart is er gedurende het 6e en 7e uur een voorlichting in de kantine voor de leerlingen van de tweede 

klas mavo en derde klassen havo/vwo over de profielkeuze. 

 

Beroepsoriëntatie eerste en tweede klassen 

In de week van 26 t/m 29 maart gaan de eerste en tweede klassen in groepsverband op bezoek bij verschillende 

bedrijven. Ze kunnen dan een kijkje achter de schermen nemen en zich op deze manier een beeld vormen over 

verschillende beroepen. Hoe deze dagen er precies uit gaan zien krijgt u nog van ons te horen. 

 

 

Personeel 
Per 15 januari is Anissa Lahri (docent en mentor van de Werkruimte) met zwangerschapsverlof. We wensen Anissa 

een goede tijd toe en verwachten haar in het nieuwe schooljaar weer terug. 

 

Per 1 februari hebben we een nieuwe collega: Sharda Guman. Zij maakt de overstap van Altra College Zuidoost 

waar ze sinds augustus 2015 werkzaam was. Binnen Bleichrodt komt Sharda het team van de Werkruimte versterken. 

 

Frans Dugour is sinds begin februari het 3 mavo docententeam een aantal uren in de week komen assisteren tijdens 

de lessen. 

 

Op dinsdag 6 maart neemt Helene Viveen afscheid. Sinds 1 augustus 1975 werkzaam binnen het onderwijs en sinds 

1 augustus 2005 bij Altra College Bleichrodt als docent geschiedenis. Helene gaat genieten van een welverdiend 

pensioen. We wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid en zullen haar missen! 

 

 

https://studiekeuze.hu.nl/
https://altradecanaat.wordpress.com/
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Belangrijke data 

 

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  

20 april 2018 

13.30 – 15.00 uur activiteitenmiddag leerlingen. 
Geïnteresseerde ouders en nieuwe leerlingen zijn 

welkom om deze middag op bezoek te komen. 

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 2018 
School open voor eindexamenkandidaten i.v.m. 

schrijfvaardigheidsexamens mavo-havo-vwo 

14 t/m 29 mei 2018 Schriftelijke examens 

21 mei 2018 Tweede Pinksterdag 

4 juni 2018 Studiedag – leerlingen vrij  

23 juni 2018 Mondelinge examens mavo-havo-vwo 

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

13 juli 2018 Laatste lesdag 

14 – 16 - 17 juli 2018  
Mondelinge examens 

(niet examen leerlingen vrij) 

17 juli 2018 Certificaten- en diploma uitreiking 

23 juli t/m 31 augustus 2018 Zomervakantie  

3 en 4 september 2018 Ouder/leerling/mentorgesprekken 

5 september 2018  Eerste schooldag  

 


