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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       

 

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over 
de start van het schooljaar 2018-2019.  

Voor mij is het einde van een schooljaar hét moment om terug te kijken. Een veelheid van projecten en activiteiten 
heeft dit jaar plaatsgevonden. Om er een paar te noemen: sportprojecten, activiteitendagen, muziekavonden, bezoek 
aan Soldaat van Oranje en Corpus. Verslagen van veel van deze gebeurtenissen vindt u door het jaar heen in de 
Nieuwsbrief of op onze website. Ik moet toegeven dat ik altijd bijzonder trots ben op onze leerlingen en ons 
schoolteam omdat het ons lukt dit allemaal succesvol uit te voeren. 

Naast al die gezellige projecten wordt er ook hard gewerkt tijdens de dagelijkse lessen. Maatwerk is een van onze 
kernwaardes en ik denk dat het ons goed gelukt is heel veel leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben om  
tot leren te kunnen komen. Dat zien we ook terug in de examenresultaten. 

Het einde van het schooljaar betekent altijd weer het afscheid van een groep leerlingen. Niet alleen de leerlingen die 

hun diploma hebben gehaald gaan ons verlaten, maar ook leerlingen die overstappen naar een andere school of een 
plek die beter bij hen past. We wensen de vertrekkende leerlingen en hun ouders/verzorgers alle goeds. 

En namens alle medewerkers van Bleichrodt: een bijzonder fijne zomer!  

 
Lorinda de Winter 
directeur Altra College Bleichrodt 

 

 

Oud en nieuw 
 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s: afronding van een stage, het einde van 
een tijdelijk invalcontract, een nieuwe uitdaging elders. Sommige van deze collega’s waren een jaar (of korter) bij 

ons, anderen (veel!) langer. We nemen afscheid van Onno de Weerdt, Frans Dugour, Carola Heijne, Kirsten Kemp, 
Irene Kruijsse, Dafne Smit, Suzan Prummel, Sjane Ebbers, Lucille Koorndijk, Ivo van Haren en Marleen van den Broek 

Sanne Hoogendoorn is begin juli met zwangerschapsverlof gegaan. Sabria Moussaid vervangt haar en zal daarbij 
ondersteund worden door Marthe van de Koppel. 

Verder verwelkomen wij in het nieuwe schooljaar Jannemijn Baars (AVO-docent en mentor mavo 3), Nora el Mourabet 
(docent Verzorging en Burgerschap), Maus Beurskens (docent natuurkunde), Caira Dol (assistent-zorgcoördinator en 
mentor Doorstroomklas), Wieke Braaksma (ambulant hulpverlener Beter pASSendklas), Nienke van Buggenum 
(ATOS) en Thijs Noom (economie, AC Arkin). 
De nieuwe medewerkers zullen zich in de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar aan u voorstellen. 

Na een periode van verlof komen Anissa Lahri en Annemarie Oostdijk na de zomer bij ons terug. 

20 Juli 2018           AC Bleichrodt 
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Examen 2018 

Op zaterdag 23 juni, zaterdag 14 juli, maandag 16 juli en dinsdag 17 juli stond de school in het teken van de 

examens. Het was een hele onderneming, met op de drukste dag zestig examinatoren, vier toezichthouders voor het 

inlezen, de examenvoorzitter, de examensecretaris én reservisten in het gebouw. Daarnaast waren er natuurlijk ook 

de, vaak wel wat zenuwachtige, leerlingen en docenten van onze school.  

Behalve wat kleine incidenten die wij snel konden oplossen, verliepen de examens prima. De examinatoren waren 

zelfs verbaasd dat Bleichrodt zo’n grote locatie was. Het was er zo rustig dat zij zich afvroegen waar al die vele 

leerlingen waren: een compliment aan de leerlingen en de docenten.  

160 leerlingen hebben in één of meer vakken examen gedaan. De grootste groep kwam van onze eigen afdeling. 

Daarnaast waren er kandidaten van de locatie Arkin en was er één externe kandidaat. 

Veel leerlingen hebben ons verrast met hun goede resultaten. Op dinsdagavond konden 35 diplomakandidaten hun 

vmbo’t-, havo- of vwo-diploma in ontvangst nemen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel deelcertificaten behaald. 

Zeven kandidaten hebben een herexamen en maken daarmee nog kans op een diploma. Zes kandidaten hebben het 

diploma helaas niet behaald. Ons slagingspercentage is daarmee 73 %, maar wordt na de herexamens hopelijk nog 

hoger.   

Achim Naumann (examencoördinator) 

 

Goed om te weten 

De leerlingen in 4 Havo en 4 en 5 Vwo gaan dit jaar op Survivalkamp in de Ardennen.  

Datum: maandag 15 t/m donderdag 18 oktober. De kosten zijn geraamd op € 250,00. 

De leerlingen in 5 Havo en 6 Vwo gaan 2 dagen naar Gent.  

Datum: woensdag 17 en donderdag 18 oktober 2018. De kosten zijn geraamd op € 170,00. 

Leerlingen die volgend jaar in de ¾ mavoklas zitten, kunnen kiezen uit één van beide opties. 

Meer informatie over kamp en betaling krijgt u bij het startgesprek met de mentor aan het begin van het jaar en op 
de ouderavond op woensdag 26 september. 

 

Bezoek Soldaat van Oranje 

In het kader van de projectweek ‘Conflict en Vrede’ en om het 
schooljaar op een mooie wijze af te sluiten, hebben leerlingen, 
docenten en begeleiders van Altra College Bleichrodt op woensdag 

11 juli de voorstelling ‘Soldaat van Oranje’ bezocht. Met 150 
leerlingen, 50 medewerkers zijn we in 4 bussen heen en weer 

gereisd. Het was een hele onderneming, maar enorm de moeite 
waard.  

Voor veel van onze leerlingen was het de eerste keer dat ze naar 
een theatervoorstelling gingen. De musical ‘Soldaat van Oranje’ is 
een spectaculaire voorstelling met veel actie, het lijkt bijna een 
film – en de leerlingen zaten dan ook op het puntje van hun stoel.  

Het uitje was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar! 
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Overzicht van belangrijke data schooljaar 2018-2019 

 

 

datum Wat 

3 en 4 september Startgesprekken leerling, ouder(s) en mentor 

5 september  Eerste schooldag 

26 september Schoolbrede ouderavond 

5 oktober  
Activiteitenmiddag (ouders en andere geïnteresseerden zijn 
welkom!) 

22 - 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Studiedag - leerlingen vrij 

31 oktober 
Ouders 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 Voorlichtingsavond MBO 

29 november Voorlichtingsavond HBO en WO 

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 

 

 


