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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       

 

De eerste periode van het schooljaar 2018-2019 ligt alweer achter ons. In de afgelopen periode is veel gebeurd: er 
zijn veel nieuwe leerlingen ingestroomd, er zijn medewerkers weggegaan en nieuwe collega’s zijn gestart; zij stellen 
zich kort aan u voor. De 3e klassen zijn naar Fun Forest in het Amsterdamse bos geweest, de 4e klassen hebben een 

survivalkamp in De Ardennen gedaan, de overige bovenbouwleerlingen zijn 2 dagen met hun mentoren naar Gent 
geweest. Er is een activiteitenmiddag geweest en een ouderinformatieavond gehouden.  
Helaas hebben we wat problemen met het rooster en met Som gehad maar dat is inmiddels opgelost.  
In deze Nieuwsbrief ook een stukje over het ABC project; 3 docenten en 3 leerlingen hebben onze school 
vertegenwoordigd in een Europees uitwisselingsproject. 

Ook voor de komende periode, van de herfstvakantie tot de kerstvakantie, staan veel zaken op het programma 
waaronder een “Ouder voor Ouder avond” op woensdag 31 oktober en Perspectief: een informatiemarktmarkt over 
studie en beroep. Meer informatie hierover vindt u in deze Nieuwsbrief.  
Voor nu wens ik u en uw kind(eren) namens alle medewerkers van Altra College Bleichrodt een heel fijne 

herfstvakantie! 

Lorinda de Winter 
Directeur Altra College Bleichrodt 

 

Anti-Bullying Certificate Project,  Palermo (ABC project) 

 
Op zondag 23 september vond op Schiphol een unieke gebeurtenis plaats: drie leerlingen en drie docenten vertrokken 
vrijwillig om 6 dagen lang, 24 uur per dag, in het buitenland, in elkaars directe omgeving te verkeren! En het 
verbazingwekkende: het was een geweldige ervaring!  
De basis voor dit verhaal werd gelegd in de laatste maanden voor de zomervakantie, toen wij ons inschreven voor het 
ABC-project, een internationaal project tegen pesten. Na de zomervakantie begonnen we met de voorbereiding van 

de eerste van drie reizen in het kader van dit Europese project: bestemming Palermo.  
Tien scholen uit vijf landen (Italië, Spanje, Griekenland, Engeland en Nederland) vaardigden ieder zo’n drie leerlingen 
en enkele begeleiders af. Voor Bleichrodt waren dit Arno Harpe, Josje de Bruin en Joris Musters, maar de 

hoofdrolspelers in dit avontuur zijn natuurlijk Maxim, Jannes en Ryan, drie dappere leerlingen die na een 
postercampagne en persoonlijke gesprekken uit de bus kwamen om onze school te vertegenwoordigen op Sicilië. 
Een avontuur is het zeker geweest. Behalve gebrek aan directe vluchten en een extreem gebrek aan beenruimte voor 
ondergetekende, waren daar ook nog de gevreesde reis-obstakels als: de douane- en beveiligingscontrole,  de 

vertraging, de gemiste overstap, het verkeer, de verschillende ochtend humeuren, de vergeten medicatie, de 
Italianen-die-geen-Engels-spreken en uiteindelijk ook het verdriet wanneer je van nieuwe vrienden afscheid moet 
nemen.  
Maar wát een geweldige en onvergetelijke ervaringen hebben we daar opgedaan! De nadruk van het Palermo-bezoek 
lag op het uitwisselen van ervaringen en kennis over pesten, de verschillen in aanpak, wat er wel en niet werkt en 
waar we naar toe willen met dit project: een Europees certificaat tegen pesten. 
Wij willen graag even kwijt hoe trots wij zijn op Maxim, Jannes en Ryan. De manier waarop zij de leiding namen 

tijdens opdrachten en gesprekken, de hoge kwaliteit van hun Engels en het gemak waarmee zij nieuwe contacten en 
al vrij snel nieuwe vrienden opdeden!  
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Een samenwerkingsverband als ABC en reizen als deze bieden unieke kansen, die de start kunnen zijn voor grote 
stappen en keuzes in de toekomst.  
En het goede nieuws voor de thuisblijvers van Bleichrodt: er komen nog twee reizen aan, en daarin is plek voor 
nieuwe leerlingen in onze projectgroep! 
 
Joris Musters 

Adjunct directeur Onderbouw 

 

Graag stellen we aan u voor…. 

 

Zoals u vast van uw kind heeft gehoord, is er een nieuwe leraar voor het 

prachtige vak Aardrijkskunde: Dion Selier. We zullen komend jaar de 
praktijk zoveel mogelijk de les in halen, hiermee bedoel ik dat 

Aardrijkskunde niet alleen te leren is uit een boek maar ook uit wat er om 
ons heen en in onze samenleving gebeurt. Wat zien we dagelijks in ons 
leven wat terug te koppelen is naar Aardrijkskunde? De leerlingen zullen 
van mij leren hoe ze kunnen kijken door een 'geografische bril'. Daarbij 
ga ik uw kind zo goed mogelijk begeleiden bij het ontwikkelen van zijn of 
haar geografische talenten. 

 

Mijn naam is Diede van Haastrecht, ik ben 23 jaar oud en ik ben in juni geslaagd voor de 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Specialisatie: werken in de jeugd- en 

opvoedhulp). Tijdens mijn studie heb ik onder andere werkervaring opgedaan op een 
reboundschool, op het speciaal onderwijs, bij een jongerencentrum en op een VMBO-school. 
Sinds september ben ik werkzaam op het Altra College Bleichrodt. Hier beheer ik het time-out 

lokaal. Het time-out lokaal is bedoeld voor leerlingen die even tot rust moeten komen of voor 
leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ik ga met deze leerlingen in gesprek en 
kijk samen met de leerling wat er nodig is om weer terug naar de les kunnen. Wat ik erg leuk 

en interessant vind, is dat elke leerling een andere manier van begeleiding nodig heeft. Ik ben 
tijdens het werk continu bezig met het vinden van een juiste handelswijze die aansluit bij de 
behoefte van de leerlingen.   

 
 

Mijn naam is Maus Beurskens, ik ben 48 jaar oud en geef samen met 
Maurice Verreck natuurkundeles op het Altra College Bleichrodt. Mijn 
werkdagen zijn woensdag en vrijdag. Daarnaast geef ik les aan studenten 
van de 2e graads- lerarenopleiding Natuurkunde aan de Hogeschool van 
Utrecht. Ik woon in Amersfoort, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Naast 
natuurkunde ben ik gek op sportklimmen, schaken, mountainbiken en 

motorrijden, maar mijn grootste hobby is het maken van verre reizen.  
Lesgeven op het VSO vind ik leuker en interessanter dan op het regulier 

onderwijs, omdat de leerlingen op het Altra College doorgaans veel meer 
eigenheid hebben!  

 

Mijn naam is José Heesakkers. Ik ben half september als 
docent/coach/mentor begonnen in de Werkruimte van Altra 
College Bleichrodt. Ik werk al ruim 20 jaar met veel plezier in 
het onderwijs. Ik ben biologiedocent en de afgelopen jaren 

heb ik mij gespecialiseerd in gepersonaliseerd onderwijs en 
coachen. 

Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen (15, 10 en 9 
jaar). 
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Mijn naam is Jannemijn Baars. Ik ben, samen met Myrthe, mentor van de 
3 mavo klas en docent maatschappijleer. Afgelopen zomer ben ik vanuit 
Friesland naar Zaandam verhuisd om bij het Altra College te gaan 
werken. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop op een 
fantastisch schooljaar! 

 

 

 

Mijn naam is Myrthe Overbeek en ik ben sinds dit schooljaar 
werkzaam op Altra College Bleichrodt. Ik vervul de taak van 
mentor van Mavo 3 en Mavo 3/4a. Daarnaast ben ik assistent 

zorgcoördinator en invaldocent voor de Mavo. Met veel plezier  
kijk ik uit naar de rest van het schooljaar waarin ik hoop op veel 
mooie en leerzame momenten met de leerlingen. 

 

Mijn naam is Dafne Smit, ik werk sinds september op Bleichrodt 
als assistent zorgcoördinator. Sommige leerlingen en ouders 
kennen mij al, omdat ik vorig schooljaar bij Marlies stage heb 
gelopen. Ik heb toen mogen meemaken wat voor leuke school 
Bleichrodt is. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier ben 

aangenomen! Ik werk samen met Isabella bij de instroomklas. 
Dit is een nieuwe klas voor leerlingen waarvoor nog geen plek is 
in de (onderbouw)klassen, en de thuiszitters beginnen hier met 

opstarten. Ik vind het heel leuk om deze nieuwe uitdaging 
samen met Isabella aan te gaan! 

 

Mijn naam is Wieke Braaksma. Ik ben na de zomervakantie 
gestart als jeugdzorgmedewerker in de Beter pASSend klas. 
Nadat ik ervaring opgedaan heb als orthopedagoog in een 

instelling gespecialiseerd in ASS en werkzaam ben geweest in 
het onderwijs, besloot ik om te zoeken naar een plek waar ik 
deze twee passies kon combineren. Ik kijk ernaar uit om me 
binnen de Beter pASSend klas in te zetten voor een veilige en 
vertrouwde plek voor de leerlingen. 

 

Per 7 september ben ik gestart als docent koken, bij Altra College Bleichrodt. 

Mijn naam is Joost van Lunen, 52 jaar, getrouwd en ik woon in Nijmegen. Wij hebben 
een dochter van 20 jaar, zij studeert aan de VU in Amsterdam. In november gaan wij 

verhuizen naar Amsterdam.| 
Na mijn studie aan de hotelvakschool ben ik werkzaam geweest als 
vestigingsmanager bij Humprey´s restaurants in diverse steden. Daarna hebben mijn 
vrouw en ik twee eigen ondernemingen gehad, een klassiek À la carte restaurant en 
een modern- stoer restaurant met dagelijkse verse duurzame  producten, 
klaargemaakt in een Josper grill. 
Tijdens mijn loopbaan heb ik mijn onderwijs bevoegdheid gehaald via inter-studie 

NDO Hoge school Arnhem Nijmegen. Vanaf dat moment wist ik waar mijn roeping lag, 
namelijk leerlingen begeleiden die extra aandacht nodig hebben. Ik heb vele jaren 
ervaring als docent consumptieve technieken bij VSO scholen. 
Na een warm welkom begin september heb ik enorm veel zin om er samen een 
succes van te maken! 
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Mijn naam is Nora el Mourabet en ik ben 23 jaar jong. Dit jaar verzorg ik 
de lessen voor verzorging en burgerschap aan de leerlingen op het Altra 
College Bleichrodt. Hier ben ik erg trots op en dit doe ik met veel plezier! 

 

 

 

Ik ben Nienke van Buggenum en sinds 1 september werkzaam op 
de Bleichrodt. Als ATOS- medewerker bied ik samen met mijn 

collegae (Richard Zoutendijk en Hester Kuis) hulp aan leerlingen en 
ouders, zowel thuis als op school. 

 

 

 
 
Mijn naam is Caira Dol en ik zal mij even kort voorstellen. Begin dit schooljaar ben ik gestart 
als assistent zorgcoördinator en mentor van de Doorstroomklas. Hier heb ik het erg naar mijn 
zin. Ik vind het heerlijk om buiten te wandelen en te werken in mijn moestuintje. Verder houd 
ik erg van muziek luisteren en concerten bezoeken. 

 
 

 

Ouder voor Ouders avond 

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseert de Ouderadviesraad een ouderavond. U heeft een uitnodiging ontvangen 
via de mail. De avond start om 19.00 u (inloop van 19.00-19.15) en duurt tot 21.00 u. 
Het doel van de avond is om middels een interactief programma met andere ouders in gesprek te gaan. 

Bent u erbij op 31 oktober? Stuur dan even een mail naar l.sickenga@altra.nl om u aan te melden. 

 

Perspectief 

Op donderdag 22 november en donderdag 29 november 2018 vindt op Altra College Bleichrodt een 
informatiemarktmarkt plaats over studie en beroep onder de naam Perspectief. Perspectief biedt alle leerlingen van 
Altra College Bleichrodt de gelegenheid om kennis te maken met opleidingen, onderwijsinstellingen en beroepen uit 

de regio. 
Op Perspectief presenteren verschillende ROC’s, vakscholen, hogescholen, universiteiten, particuliere 
opleidingsaanbieders en bedrijven zich met korte, interessante presentaties en marktkraampjes boordevol informatie. 

Verder kunnen de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje individueel vragen stellen aan de diverse 
‘marktkraamhouders’.  
 
Het maken van een weloverwogen studie- en beroepskeuze is voor iedere jongere belangrijk. 

Het is niet alleen voor examen- en voorexamenleerlingen interessant om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. 

Ook voor leerlingen die dit jaar een profiel moeten gaan kiezen is het interessant om naar Perspectief te komen! 

Op donderdag 22 november ligt het accent van de voorlichting op vervolgopleidingen binnen het Hoger Beroeps 
Onderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO), op donderdag 29 iets meer op het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs (MBO) niveau 4. Alle voorlichters/marktkraamhouders echter zijn op beide donderdagen aanwezig.  
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Het evenement vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur op Altra College Bleichrodt.  
De markt is al open vanaf 15.30 uur. Het programma met presentaties start vanaf 16.00 uur.  
Dit programma maken we in de eerste week van november bekend. 

Graag tot 22 of 29 november!! 

Jacqueline Molenaar  
decaan 

 

Alvast voor in de agenda  
 
Donderdagavond 6 juni 2019. Leerlingen Havo en Vwo presenteren hun profielwerkstuk. 

In hun laatste jaar (5H of 6V) maken onze leerlingen een profielwerkstuk. Dat is een onderzoek naar keuze, op het 
gebied van één of twee van de grote profielvakken. Het profielwerkstuk is onderdeel van het diploma en het is een 
voorbereiding op de overstap naar vervolgonderwijs. Daarom is niet alleen het resultaat belangrijk, maar ook het 
proces—de weg naar het resultaat. Het doel van het profielwerkstuk is dubbel: aan de ene kant verdieping van 
theoretische kennis, en aan de andere kant het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, 

experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren. Het examen van het profielwerkstuk bestaat uit het geven 
van een mondelinge presentatie (tien minuten) aan de twee examinatoren èn het beantwoorden van hun vragen. 
Presenteren is belangrijk, maar kan erg moeilijk zijn. Daarom moet er op geoefend worden. 

Ieder jaar worden er bij ons op school hele goede profielwerkstukken gemaakt. De presentaties zijn tot nog toe min 

of meer verborgen gebleven omdat alleen thuis of voor de vakdocent en enkele klasgenoten een oefenpresentatie 
werd gehouden. Dit schooljaar willen wij een stap verder gaan dan oefenen in kleine kring. Op donderdagavond 6 juni 
2019 zullen de leerlingen hun profielwerkstuk voor publiek presenteren. Ouders, familie, vrienden en schoolgenoten 
zijn welkom om de presentaties bij te wonen. Elke leerling heeft daarvoor tien minuten en na afloop zal er vijf 
minuten gelegenheid zijn om vragen te stellen. Wij zien dit als een serieuze gelegenheid om te oefenen voor het 

echte examen. De presentaties zullen gegeven worden tijdens vier blokken van 25 minuten, tussen 19:00 en 21:00. 
De toehoorders moeten dus een keuze maken, met als gevolg dat een leerling die een presentatie geeft, gelukkig 

nóóit voor iedereen tegelijk staat. Te zijner tijd ontvangt u de nodige informatie over deze avond. Wij verheugen ons 
op een grote opkomst van ouders en andere belangstellenden.  

Achim Naumann (examencoördinator), Simone Feijen (profielwerkstukdocent), Matthijs van Couwelaar. 
 

 

Belangrijke data 

datum Wat 

22 - 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Studiedag - leerlingen vrij 

31 oktober 
Ouder voor ouders. Een avond georganiseerd door de 
Ouderadviesraad. 

5 - 9 november Proefwerkweek 1 klas 3 t/m 6 

12 - 13 november 
Studiedagen OZB (leerlingen van de beter pASSendklas, de 

Werkruimte, de Doorstroomklas, mavo 3 en 4 zijn vrij) 

15 - 16 november 
Studiedagen OB (leerlingen uit de klas 1 en 2 en 3 havo/vwo 
zijn vrij) 

19 - 20 november Studiedagen BB (leerlingen uit klas 4-5-6 havo/vwo zijn vrij) 

22 november Voorlichtingsmiddag HBO en WO (en MBO) 

29 november Voorlichtingsmiddag MBO (en HBO en WO) 
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24 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie 

14 januari Studiedag - leerlingen vrij 

23 januari 
Informatiemiddag voor ouders en proeflesjes voor nieuwe 
leerlingen 

18 – 22 februari voorjaarsvakantie 

6 maart Studiedag - leerlingen vrij 

11 - 15 maart Proefwerkweek 2 klas 3 t/m 6 

18 april 
Activiteitenmiddag (ouders, nieuwe leerlingen en andere 
geïnteresseerden zijn welkom!) 

19 april t/m 3 mei meivakantie 

6 - 22 mei Centraal Schriftelijk Examen 

30 - 31 mei Hemelvaart 

3 juni Studiedag - leerlingen vrij 

10 juni 2e Pinksterdag 

24 - 28 juni Proefwerkweek 3 klas 2+3 mavo, 2 t/m 4 havo/vwo 

8 – 12 juli Mondelinge Examens (exacte data volgen) 

15 juli t/m 23 aug. zomervakantie 

 


