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1e uur 09.00 – 09.50

2e uur 09.50 – 10.40

Pauze 10.40 – 10.55

3e uur 10.55 – 11.45

4e uur 11.45 – 12.35

Pauze 12.35 – 13.20

5e uur 13.20 – 14.10

6e uur 14.10 – 15.00 

Altra College Arkin is een kleine school met 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.   

Als je een opleiding gaat doen,  
heb je natuurlijk 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.

Er is nog veel meer te vertellen over Altra College Arkin. Die infor-

matie vind je in de uitgebreide schoolgids op onze website: 

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

Namens het team van Altra College Arkin,

Marijke Peet

Senior docent

Beste leerling, welkom bij 
Altra College Arkin! 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:

Weekrooster

WWW.ALTRA.NL/ALTRA-COLLEGE-ARKIN

‘Ik was verbaasd hoe goed het 
sfeertje hier is, gezellig en toch 
stil.’
Leerling over Altra College Arkin

Aan het begin van het schooljaar 

reiken we je rooster uit.
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De school
Misschien stel je je bij een school iets anders voor dan deze 

gezellige ruimte, waar je samen met zo’n 15 andere leerlingen les 

krijgt en zelf studeert. Hier werk je aan je eigen doelen. Vooraf 

bespreken we wat je graag wilt en kunt bereiken. Altra College 

Arkin vormt een schakel naar regulier onderwijs, een andere 

school voor speciaal onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Je krijgt 

de leerstof die het best bij jouw mogelijkheden past. 

‘‘Al bij het intakegesprek 
kreeg ik een goed gevoel 
over dat klasje, dat helemaal 
niet op een school lijkt.’’ 
Oud-leerling Altra College Arkin

De leerlingen
De groep bestaat uit jongeren tussen de 

16-22 jaar. Alle leerlingen van Altra College 

Arkin hebben een verhaal. Ze hebben door 

diverse persoonlijke problemen vaak al 

lang niet op school gezeten. We stemmen 

nauw af met de behandelaars van Arkin, 

zodat school en de behandeling elkaar 

versterken. We helpen onze leerlingen met 

het herstellen van het dag- en nachtritme, 

weer te vertrouwen in zichzelf en in school. 

Onze opdracht is om al onze leerlingen 

ieder jaar weer kleine en grote successen te 

laten behalen en uiteindelijk uit te zwaaien 

naar een baan of vervolgonderwijs.
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Bij Altra College Arkin werken de volgende mensen aan een goede sfeer, begeleiding en 

onderwijs:

• MARIJKE PEET  Mentor, seniordocent Frans en aansturing afdeling. 

• CEES NEUVEL Mentor, docent wiskunde, rekenvaardigheden en biologie.

• RACHID SALLEM Docent scheikunde, natuurkunde, wiskunde

• THIJS NOOM Docent economie, rekenvaardigheden

• FERRE WIJNSTRA Docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer

• DAVID CLAASSEN Docent Engels

• NANCY ALTEWISCHER Docent Nederlands

Wie is wie?

Louise

Iedereen werkt naar een ander doel toe en 
is bezig op zijn of haar eigen niveau, waar-
door je ook leert van elkaar. Voor mij is het 
meer dan alleen school, het is een bezigheid 
en afleiding van de minder leuke dingen.

Marijke, docent

We wéten dat alle leerlingen 
hun best doen om op tijd op 
school te komen en dat ze 
hard werken om het zo goed 
mogelijk te doen op school! 

Romy

Als je me twee jaar geleden 
zou hebben verteld dat ik 
dit bereikt zou hebben, 
had ik dat nooit geloofd. 
Ik kwam binnen als een 
muurbloempje. Stapje voor 
stapje heb ik mijn zelfver-
trouwen weer opgebouwd. 

Ons onderwijs 
Je zit in een klas met leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Er 

is altijd een docent aanwezig die ook mentortaken vervult. Docenten zijn bevoegd voor 

één of meerdere van de volgende vakken: wiskunde, rekenvaardigheden, biologie, Frans, 

Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en scheikunde.

Meer dan 
schoolvakken alleen

Je kunt hier voorbereiden en deelnemen 

aan staatsexamens. Als je alle benodigde 

deelcertificaten hebt behaald, krijg je een 

volwaardig mavo-, havo- of vwo-diploma.  

Wil je een mbo-, hbo- of universitaire 

opleiding volgen, ben je 21 of ouder en heb 

je geen goede vooropleiding? Dan kun je je 

voorbereiden op het toelatingsexamen 21+ 

of toelatingsexamen colloquium doctum. 

Nog belangrijker dan de lessen die je volgt, 

is het vertrouwen dat je hier weer opbouwt. 

Kenmerkend voor onze aanpak is onze 

oplossingsgerichte manier van werken. We 

gaan niet uit van problemen, maar zoeken 

naar een manier waarop je wél kunt slagen. 

Vakken

Op Altra College Arkin krijg je begeleiding 

op je eigen niveau: vanaf 3 vmbo-tl; 4 havo 

en 4 vwo. Je krijgt de mogelijkheid om 

te werken aan het programma van mbo, 

hbo of universiteit. Naast de gebruikelijke 

s c h o o l v a k k e n ,  z o a l s :  N e d e r l a n d s , 

Engels, wiskunde, rekenvaardigheden 

en maatschappijleer/burgerschap, kun 

je werken aan andere vakken uit het 

vakkenpakket. Ook sport en yoga staan op 

het rooster. Daarvoor maken we gebruik 

van een sportschool in de buurt. 

Naast de vakken

We organiseren naast de regul iere 

vakken allerlei projecten, trainingen en 

buitenschoolse activiteiten. 

Ondersteuning op school

Je volgt een intensieve behandeling bij 

Arkin. Afstemming tussen onderwijs en 

behandeling is erg belangrijk. Daarom 

bespreekt je mentor één keer in de week 

jouw voortgang met je behandelaar van 

Arkin, aan de hand van de vooraf opgestelde 

doelen. De afspraken die uit dat overleg 

volgen, bespreken we op school weer met 

jou. Elke drie à vier maanden evalueren 

we met jou, je mentor, je behandelaar 

en  eventueel je ouders hoe het gaat. Zo 

versterken school en de behandeling elkaar.

Oud-leerling

‘Mijn faalangst was overweldigend, 
maar het enthousiasme en het 
vertrouwen van de docenten in mij 
werkte zo aanstekelijk. Mijn zelf-
vertrouwen groeide en ik begon te 
ontdekken wat míjn interesses zijn’
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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 vertrouwenspersonen zijn: 

 

Leonie Visser   

T: 020 788 22 11   

E: l.visser@altracollege.nl 

Paul Poppenk  (tot 1-1-2019)

T: 020 634 91 91 

E: p.poppenk@altra.nl

Emmy, systeemtherapeut Arkin

‘De school is voor het herstel bijna 
nog belangrijker dan de behande-
ling. Hier werken de leerlingen 
aan hun toekomstperspectief.’

Labé

Mijn klasgenoten hebben mij geleerd dat ik 
niet de enige ben, met de problemen die ik 
heb. Omdat de meeste leerlingen lang niet 
naar school zijn geweest, zijn ze erg gemoti-
veerd. De sfeer in de klas is altijd goed. 

Dude, ex-leerling  

De flexibiliteit, vrijgevigheid en 
inlevingsvermogen van de leraren 
zorgen er in mijn ogen voor dat 
dit de ideale plek is om weer op 
de rails te komen, zoals dat zo 
mooi heet.

Elma, ex-leerling  

De begeleiding van docenten kwam 
over als hulp krijgen van een gelijke, 
en niet adviezen aannemen van lera-
ren die je hun wil op proberen te leg-
gen. Hier is de wil van de docent wel 
wet, maar alles valt te overleggen.

Eloy, ex-leerling

‘Het grote verschil met mijn 
vorige scholen is dat ik hier 
uit vrije wil voor heb gekozen. 
Daardoor was ik echt gemoti-
veerd er iets van te maken.’
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Resultaten
Bij Altra College Arkin loop je de deur uit met perspectief voor de toekomst. Daar gaan we 

van uit! Veel leerlingen zijn je al voor gegaan. Hieronder vind je de examenresultaten van 

afgelopen jaar en een overzicht waar de leerlingen na Altra College Arkin naartoe gingen. 

Onze leerlingen haalden diploma’s en certificaten op verschillende niveaus:

Ik zet mijn pet/muts/capuchon af in de klas.

Ik zet mijn mobieltje/muziekapperatuur uit in de les.

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 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.

Mijn taalgebruik is netjes.

Ik ga geweld uit de weg.

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

Wat vinden we belangrijk? 
We geven onze leerlingen veel vertrouwen om op hun eigen manier aan hun toekomst 

te werken. Om iedereen die ruimte te kunnen bieden, zijn er wel regels nodig. Als je deze 

overschrijdt, volgt een gesprek met je mentor en je behandelaar en krijg je een time-out 

van één dag. Bij een volgende keer wordt je drie dagen geschorst. Bij terugkomst neem 

je een motivatiebrief mee en volgt een gesprek. 

(gegevens schooljaar 2015-2016)

(gegevens schooljaar 2015-2016)

21+ toets 

   

Vwo (certificaten) 

  

Havo 

   

Vmbo-t (diploma / derificaten)

 

Instaptoets vervolgonderwijs

 

Toelatingsexamen mbo4

HBO / WO    

 

Mbo 3-4    

Mbo 1-2    

Voortgezet onderwijs  

 

Anders

30%

28%

10%

10%

11%

10%

28%

20%

28%

20%

5%

Onze leerlingen gingen in 2016 ná Altra College Arkin naar:
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Je mentor
Als je ergens mee zit, neem dan contact op 

met je mentor.Praktische 
informatie

Afwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op tijd op 

school. Als je te laat of ziek bent, bel dan voor 

9.00 uur naar je mentor. Als je twee weken niet 

op school verschijnt en geen contact hebt 

opgenomen, schijven we je uit.

Schoolboeken
Je gebruikt boeken van school. Na afloop van 

het schooljaar lever je die weer in. Boek stuk of 

kwijt? Dan brengen we de kosten in rekening.

Examens
Je hoort half november definitief of je aan-

gemeld wordt voor een examen. Als je te 

vaak afwezig bent en we je niet goed kunnen 

voorbereiden, dan moeten we je aanmelding 

terugtrekken.

Wat neem ik mee naar school?
• stevige schooltas, groot genoeg voor een A4map

• etui met pennen, potloden, geodriehoek en gum

• agenda en rekenmachine

• sportkleding geschikt voor de sportschool

Vakanties en vrije dagen
Het is in principe niet toegestaan buiten deze 

vrije dagen om vrij te nemen. Mocht dat in 

jouw ogen toch noodzakelijk zijn, vraag dat 

dan aan bij je mentor. Die bespreekt het in het 

team.

Belangrijke data
DATUM     WAT?

5 september 2018    Eerste schooldag  

22 t/m 26 oktober 2018    Herfstvakantie

29 oktober 2018    Studiedag – leerlingen vrij  

24 december 2018 t/m 4 januari 2019  Kerstvakantie  

14 januari 2019    Studiedag – leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari 2019    Voorjaarsvakantie 

19 april t/m 3 mei 2019    Meivakantie  

30 mei 2019    Hemelvaartsdag

31 mei 2019    Vrij

3 juni 2019    Studiedag – leerlingen vrij  

10 juni 2019    Tweede Pinksterdag

15  juli 2019    Start zomervakantie   

26 augustus 2019    Eerste schooldag 
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Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide opleidingsgids is te bekijken op: 

                                
        www.altra.nl/altra-college-Arkin

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

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

En nog veel meer.

Aanmelden voor 
Altra College Arkin
Altra College Arkin Altra College Arkin is een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen van 16 tot en 

met 22 jaar zijn in behandeling bij Arkin. De aanmeldingen 

lopen via de behandelaren van Arkin jeugd en gezin.

Adres
Altra College Arkin

Baarsjesweg 224-1

1058 AA Amsterdam    

E: Marijke.peet@arkinjeugd.nl   

T: 06 53 31 38 85    

I: www.altra.nl

Baarsjesweg 244-1
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Stichting Altra  |  www.altra.nl  |  info@altra.nl  |  020 - 555 83 33


