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Altra College Centrum is een school met kleine klassen en 
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 Centrum. Die 

informatie 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 Centrum,

Frans van de Visse 

Schooldirecteur

Beste leerling, welkom bij 
Altra College Centrum! 

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
MAANDAG

JE HEBT ELKE DAG:
•	 minimaal	vier	tot	zes	uur	les	(een	les	duurt	vijfenvijftig	minuten)	

• twee maal een kwartier pauze. 

Je	hebt	les	van	8.30	tot	14.30	uur	óf	van	8.45	tot	14.45	uur.	

De	tijden	verschillen	per	klas.	

Aan het begin van het schooljaar reiken we je rooster uit. 

Het is ook te vinden op SOMtoday: ALTRACOLLEGE.SOMTODAY.NL. 

Loop	je	stage?	Dan	vind	je	de	stagetijden	in	je	stageovereenkomst.	

WWW.ALTRA.NL/CENTRUM
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Ons onderwijs 
Bij	 Altra	 College	 Centrum	 kun	 je	 een	mavodiploma	 of	 certificaten	 behalen	 of	 de	

onderbouw	voor	de	havo	afronden.	Voor	de	bovenbouw	havo	kun	je	op	Altra	College	

Bleichrodt	of	een	andere	school	terecht.	Het	onderwijs	is	op	Altra	College	Centrum	het-

zelfde	als	op	andere,	reguliere	scholen.	Ons	mavo-diploma	is	evenveel	waard.	

Wat	is	dan	anders?	We	hebben	kleinere	klassen,	bieden	intensieve	begeleiding	en	leggen	

meer	nadruk	op	sociale	vaardigheden	en	gedrag.	Zo	kun	jij	het	beste	uit	jezelf	halen.

In de onderbouw krijg je hetzelfde pro-

gramma als op een reguliere mavo of havo. 

Voor de zaakvakken krijg je les van vakdo-

centen. De zaakvakken zijn Nederlands, 

Engels, Duits, natuur- en scheikunde, reke-

nen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 

wiskunde, maatschappijleer, studievaardig-

heden en economie. 

Naast de zaakvakken volg je de praktijk-

vakken beeldende vorming, lichamelijke 

opvoeding en consumptieve technieken. 

I

In het voorjaar van het 2e leerjaar maak je 

een drempeltoets, waarmee we kunnen 

bepalen of je klaar bent voor de boven-

bouw,  of dat je nog een jaar in de onder-

bouw nodig hebt.  

Alle klassen hebben één vaste mentor als 

aanspreekpunt. 

Klas	3a,	3b	en	3c

Je doet dit jaar al staatsexamen voor het 

vak maatschappijleer 1, rekenen en je sec-

torwerkstuk. Als je talent hebt voor nog 

een vak en je kunt dit aantonen met mooie 

cijfers, dan kan de school jou aanmelden 

voor nog één examenvak.  

Onderbouw, klas 1 en 2 (en 3 havo)

Bovenbouw

Klas	4a,	4b,	4c,	4d,	4e

Je doet aan het einde van klas 4 staatsexa-

men vmbo-t. Dat kan in twee jaar, een enke-

ling doet alle vakken in één jaar. Doe jij je 

examen in twee jaar? Dan vul je beide jaren 

je deeltijdprogramma op school aan met 

één dag stage.

Toetsen

Ken je de lesstof? Dat controleren we met toetsen. Soms tussendoor in de klas en zeker tij-

dens de proefwerkweek. In het intakepakket zit een overzicht van het toetsprotocol. Lees 

dit goed door! Heb je een toets gemist? In het toetsprotocol staat hoe je die kunt inhalen.  

Naast de vakken

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

activiteiten, zoals schaatsen, bioscoopbezoek en een sporttoernooi. In het vierde jaar gaan 

we op schoolkamp. 

Ondersteuning op school

In de intakemap vind je het ondersteuningsbeleid. Hierin staat precies beschreven op 

welke manier wij ondersteuning bieden op school. Speciale jeugdzorgmedewerkers kun 

je extra ondersteuning krijgen, in of buiten de klas. Bijvoorbeeld een training ‘faalangst 

reductie’. Veel van onze leerlingen hebben hier steun aan gehad.  

Ondersteuning thuis

Loopt het thuis niet zo lekker? De jeugdhulpmedewerkers ondersteunen je ouders en jou 

ook thuis, als dat nodig is. Zodat er thuis meer rust komt.

Je kunt bij Altra College Centrum  in de bovenbouw mavo-onderwijs volgen in de sectoren 

Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. In de bovenbouw krijg je les van vakdocenten in 

verschillende lokalen, maar hebt ook een vaste mentor.
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Bij Altra College Centrum werken heel veel mensen aan een goede sfeer, begeleiding en 

onderwijs.

• DE MENTOR is het aanspreekpunt voor jou en je ouder(s) of verzorger(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 SCHOOLPSYCHOLOOG zorgt ervoor dat jij en je ouder(s) of verzorger(s) de begelei-

ding krijgen die je nodig hebt.

• DE INTERN BEGELEIDER ondersteunt jou en de docenten, zodat jij de onderwijsresul-

taten haalt die in je zitten. 

• DE CONCIËRGE  waakt over de orde en veiligheid. Hier melden je ouder(s) of 

verzorger(s) je ziek en meld jij je als je te laat bent. Kortom: onmisbaar! 

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

draait.

Wie is wie?
Schooldirecteur Frans

‘What ever you do, 
think about your 
future first!’ Docent Bert

‘Als je geen doel 
hebt, kun je niet 
scoren.’

Loesje
‘Van examens krijg 
je uitslag.’
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Nelson Mandela

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

  Filosoof Confusius

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

Filosoof Seneca

‘Wij leren niet voor 
school, maar voor het 
leven.”

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon behandelt vertrouwelijke en persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld als 

je gepest wordt of als je je niet eerlijk behandeld voelt. Onze vertrouwenspersoon is: 

 

	 	 Leonie	Visser		 	 	 	 	

  T: 020 788 22 11     

  E: l.visser@altra.nl    
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Wat vinden we belangrijk? 
Voor	een	positieve	sfeer	op	school,	waarin	iedereen	zich	veilig	voelt	en	goede	resultaten	

kan	behalen,	vinden	wij	–	de	school	en	de	leerlingen	-			het	volgende	heel	belangrijk:

Dat	verwachten	we	van	jou.	En	jij	kunt	dat	ook	van	ons	verwachten.

Zo	zorgen	we	met	elkaar	voor	een	positieve	sfeer	op	school.	

Bij Altra College Centrum loop je de deur uit met een diploma op zak. Daar gaan we van uit! 

Dit biedt je alle kansen voor een vervolgopleiding of voor een mooie plek op de arbeids-

markt. Onze leerlingen gingen ná Altra College Centrum naar:

Na Altra College Centrum

Voortgezet	onderwijs

Voortgezet	speciaal	onderwijs	*

MBO 1 en 2

MBO 3 en 4

Anders

GROEI
Je	stelt	je	open	en	eerlijk	op,	

zodat we in vertrouwen met 

elkaar kunnen omgaan

VERANTWOORDELIJKHEID
Je	komt	op	tijd	en	laat	zien	

dat je je best wilt doen.

VEILIGHEID
Reageer rustig

(gegevens 2017)

* Een andere school voor speciaal onderwijs.

In de kan-

tine

Groei

Veiligheid

Verantwoordelijkheid
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Schoolboeken
Je bestelt je eigen boekenpakket bij vanDijk.

nl. Je krijgt een brief thuis met instructies. 

We raden je aan de boeken te kaften, dan 

blijven ze langer goed. Na het schooljaar 

lever je de boeken weer in bij Van Dijk. Boek 

kwijt of kapot? Dan moet je die betalen.

Praktische 
informatie

Aanwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op 

tijd op school. Te laat komen registreren 

we als verzuim.

Als je ziek bent
Als je ziek bent, dan melden je ouder(s) 

of verzorger(s) je tussen 8.00 uur en 8.30 

uur af. 

Bezoek aan de dokter
Plan je afspraken met huisarts, tandarts of 

andere zorgverlener zoveel mogelijk buiten de 

lestijden. Lukt het niet een afspraak te maken 

buiten de lestijden? Laat dan de afsprakenkaart 

of brief zien aan je mentor waarin de afspraak 

vermeld staat.

 Je mentor
Als je ergens mee zit, neem dan contact op 

met je mentor.

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

A4map

• je  boeken

• voldoende schriften

• etui met pennen, potloden, geodriehoek 

en gum

• agenda en rekenmachine

• sportkleding voor de gymlessen

Vakanties en vrije dagen
Datum    Wat?

3 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/centrum

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

• Hoe je ouders of verzogers betrokken worden

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

• En nog veel meer.

Aanmelden voor Altra 
College Centrum
Altra College Centrum is een school voor voortgezet spe-

ciaal onderwijs en staat open voor leerlingen met een toe-

laatbaarheidsverklaring. De aanmeldingen lopen via het 

onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband	VO	

Amsterdam - Diemen: 

020-8119922. 

Notities

Adres
Altra College Centrum

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T:   020 – 788 22 11

E:   ac.centrum@altra.nl

Konijnenstraat 7
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Stichting Altra  |  www.altra.nl  |  info@altra.nl  |  020 - 555 83 33


