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Welkom 
 

Voor je ligt de schoolgids van Altra College Arkin. Hierin vind je alle informatie over het schooljaar 
2018-2019. Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over de 
organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder en/of jij als leerling van ons mag 
verwachten. 

Alle leerlingen van Altra College Arkin hebben een verhaal. Op Altra College Arkin doet dat verhaal 
er toe en houden we er rekening mee. 

Alle medewerkers van Altra College Arkin zijn er voor de leerlingen; niet alleen de docenten, 

iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en 
stellen grenzen. Soms houden we je een spiegel voor. En we kijken verder dan je gedrag. 
Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als 
het even wat minder goed gaat. 

We zijn er ook voor de ouders en/of verzorgers. Hun betrokkenheid is belangrijk voor jouw 

ontwikkeling. Daarom betrekken we ze actief bij je voortgang. Samen maken we een plan waarin 
we bepalen wat wij en je ouders moeten doen om jouw talenten te herkennen en te ontwikkelen. 
Maar we signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is.  

Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen 

en uiteindelijk uit te zwaaien naar vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan 
hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat je ouders hier tevreden over zijn. Daarom nodigen we 
ze regelmatig uit om samen met jou over jouw ontwikkelingen te praten. Vragen of opmerkingen 
horen wij graag! 

Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met 

jou, je ouders en andere betrokkenen. Heb je na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem 
dan gerust contact op met je mentor of met Marijke Peet: seniordocent en mentor. 

 

Nicolette Engbers     Marijke Peet 
Raad van Bestuur     Altra College Arkin 
Altra Onderwijs & Jeugdhulp 
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Over Altra College Arkin 
 
Altra College Arkin biedt een veilige omgeving waar jij centraal staat. We verzorgen speciaal 
voortgezet onderwijs. Altra College Arkin vormt een schakel naar regulier onderwijs, een andere 
school voor speciaal onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Een goede relatie tussen school, zorg en 
de thuissituatie van onze leerlingen is hierbij onmisbaar.  
 

Inrichting school 
Het onderwijs dat op Altra College Arkin geboden wordt, is gebaseerd op de kerndoelen van het 

regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden en eventuele 
wensen van de leerling. Het onderwijsprogramma bestaat uit één van de volgende mogelijkheden: 
 Basisvaardigheden (afronden leerstof basisonderwijs); 
 Basisvorming (vmbo); 
 Entree of voortzetting mbo; 
 Entree of voortzetting hbo; 

 Entree of voortzetting wetenschappelijk onderwijs; 
 Entree arbeid (voorbereiding voor de arbeidsmarkt). 
 

De leerlingen 
Altra College Arkin onderscheidt zich van onze andere Altra College locaties. Wij werken intensief 
samen met de jeugdafdelingen van Arkin waaronder Jellinek, Punt P en NPI.  
Leerlingen die door hun psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek een langere 
periode niet op school hebben gezeten, worden door ons weer op het juiste spoor gezet. Altra 

College Arkin helpt je met het herstellen van een dag- en nachtritme, weer te vertrouwen in jezelf 
en school. Omgaan met volwassenen en medeleerlingen, zijn belangrijke doelen binnen onze 
school. 
 
De school biedt onderwijs aan 40 leerlingen die in behandeling zijn bij Arkin. Het onderwijs is 

afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Altra College Arkin vormt in de meeste 
gevallen een schakel naar terugkeer van de oude school of een andere vorm van onderwijs, 

namelijk: 
 Regulier voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo. 
 Een andere school voor speciaal onderwijs. 
 Vormen van beroepsbegeleidend leren en middelbaar beroepsonderwijs. 
 Hbo of wetenschappelijk onderwijs. 
 Arbeidsparticipatie. 
 

In eerste instantie is ons programma afgestemd op het weer opbouwen van een schoolritme. Dat is 

voor zowel het onderwijs als de behandeling binnen Arkin een belangrijk doel.  
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Arkin richt zich - door therapie en gesprekken met deskundigen - op het aanreiken van handvatten 
voor de desbetreffende problematiek. De school sluit hier nauw op aan, doordat de leerlingen de 
handvatten binnen de school in praktijk kunnen brengen. Zo worden ze meteen geholpen bij 
problemen die zich voordoen in een schoolse setting. De leerlingen leren stapsgewijs wat er binnen 
een school aan vaardigheden nodig is om weer te kunnen leren. Door de intensieve samenwerking 

wordt hun voortgang goed in de gaten gehouden.  

Het einddoel van de behandeling  en Altra College Arkin is afgestemd op de toekomst van de 
leerling. 

De docenten 
Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor 
uitdagingen stellen. Die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak 
ook thuis en in de omgeving. Omgang met deze jongeren vraagt inzet en betrokkenheid van onze 
medewerkers. Onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam. 

 

Ziektevervanging 
Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les 
over kunnen nemen. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. 
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Over ons onderwijs 
 
Je kan zonder een toelaatbaarheidsverklaring op Altra College Arkin worden toegelaten. Wel vragen 
we de vorige school om zo’n toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor leerlingen tot 18 jaar 
als: 
 
 De leerling terugstroomt naar een reguliere school en extra hulp nodig heeft.  

 De leerling gebaat is bij speciaal onderwijs.  

 
Altra College Arkin is afhankelijk van de aanmeldingen van Arkin. Elke leerling krijgt een 
leerstofaanbod dat het best bij zijn mogelijkheden past. De leerlingen krijgen een lesprogramma 
afgestemd op de behandelingen binnen Arkin. Er is intensief contact tussen de mentor, 
behandelaren en behandelverantwoordelijke van Arkin. Eén keer per week schuift de mentor aan in 
een multidisciplinair overleg met de behandelaren van Arkin om je voortgang te bespreken aan de 

hand van de vooraf opgestelde doelen. De afspraken die uit het overleg volgen, worden op school 
besproken tijdens de leerlingbespreking.  

De groep 
De groep bestaat uit jongeren tussen de 16-23 jaar. Er is altijd een docent aanwezig die ook 

mentortaken vervult. Docenten zijn bevoegd voor één of meerdere van de volgende vakken: 
wiskunde, rekenvaardigheden, economie, biologie, scheikunde, Frans, Nederlands, Engels, 
geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast wordt er begeleiding geboden bij de vakken 
maatschappijleer en natuurkunde. 
 

Vakken 
Op Altra College Arkin krijg je begeleiding op je eigen niveau: van vmbo theoretisch tot en met 
vwo. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan het programma van mbo, hbo of universiteit. 

Begeleiding wordt gegeven door één vaste leraar, de mentor. Naast de gebruikelijke schoolvakken, 

zoals: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenvaardigheden en maatschappijleer/burgerschap, kun je 
werken aan andere vakken uit het vakkenpakket. 
 

Schoolrapport 
Je krijgt van Altra College Arkin geen rapport. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Examens en certificaten 
Op het Altra college Arkin is het mogelijk om deelcertificaten te halen voor het vmbo/havo/vwo 

staatsexamen. Je kunt ook begeleid worden bij de voorbereidingen van de 21 + toets voor hbo en 
wo. 

 



 
 

11 

 
 

Na Altra College Arkin 

Waar gingen onze leerlingen uit schooljaar 2016-2017 na Altra College Arkin naar toe? 

 
 

 

 

 

 

 

Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing. 

 
 

Schooltijden en lesrooster 
Een regulier lesrooster telt wekelijks achtentwintig lesuren met gemiddeld 
zes lesuren per dag. 
 
Lestijden     

1 09:00-09:50 uur   

2 09:50-10:40 uur   

pauze 10:40-10:55 uur  

3 10:55-11:45 uur   

4 11:45-12:35 uur   

lunch 12:35-13:20 uur  
5 13:20-14:10 uur   

6 14:10-15:00 uur   
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Vakanties & 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 februari 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 t/m 23 augustus 2019 Zomervakantie 

26 augustus 2019 Eerste schooldag 

 

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal 

studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.   
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Over onze ondersteuning 
 
De mentor is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de leerlingenzorg in de school. De school 
besteedt systematisch veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen.  
 

Leerlingbegeleiding 
Iedere leerling van Altra College Arkin heeft (evt. samen met zijn ouders) een intakegesprek.  
Aan de hand van dit gesprek, de informatie van de aanleverende school en eventuele betrokken 

hulpverleningsinstanties, schrijft de mentor samen met jou het individueel handelingsplan. 

 

Ontwikkelingsperspectiefplan 
In dit plan staat beschreven welke onderwijsrichting je op Altra College Arkin gaat volgen en wat je 
mogelijkheden zijn voor een vervolgopleiding. Verder staan in dit plan de doelen op het gebied van 
gedrag en werkhouding beschreven. De mentor stelt samen met jou de aanpak en lestaken op en 
voegt dit toe aan het ontwikkelingsperspectiefplan. De behandelaar van Arkin wordt betrokken in 
dit proces.  
 

Een aantal keer tijdens de schoolperiode evalueren we het plan en schrijven een vervolgplan. Ook 

dit doen we samen met jou (en evt. de ouders). Ontwikkelingen binnen de behandeling van Arkin 
worden hierin zo nodig meegenomen. 
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Wat levert dat op? 
 
Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van 
leerlingen. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven en vast te leggen, 
waarborgt Altra College de ingezette ontwikkelingen. We stellen ons kritisch op door onszelf de 
volgende vragen te stellen:  
 Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? 

 Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?  

 Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking? 
 

Onderwijsinspectie 
Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke 
afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Daarnaast is het 
toezichtarrangement een verantwoordingsinstrument van de minister aan het parlement. 
Altra College Arkin heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende 

kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de 
onderwijsinspectie. 
 

Certificering 
Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en 
ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij 
in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend:  

 actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten. 

 zoeken naar wat leerlingen wel kunnen. We geven leerlingen het vertrouwen en zorgen dat 
ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de 
maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. 

En daar zijn we trots op!  
 

Resultaten 
Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de leerlingen 
meestal een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk om! Leerlingen van 

Altra College Arkin stromen gewoonlijk door naar mbo, hbo of universiteit.  
 
Benieuwd naar de examenresultaten van 2016-2017? Deze staan per 1 oktober 2017 op de 
website.  
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Samen bouwen 
 

Ouderbetrokkenheid 
Wij willen jou en je ouders goed informeren over hoe de school georganiseerd is en wat jullie 
kunnen verwachten van het onderwijs en de ondersteuning. Openheid en vertrouwen tussen 
ouders en school zijn onmisbaar om samen jouw ontwikkeling te kunnen begeleiden. Het is dan 
ook van groot belang dat jij en je ouders achter de plaatsing kunnen staan, ook al was de plaatsing 

niet jouw of je ouders vrije keuze. Wij betrekken je ouders daarom bij jouw ontwikkeling op school 

en bij de aanpak die de school kiest. 
 
Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met de school: 
 Je kunt je eigen mentor of de mentor van uw kind bereiken via zijn of haar mobiele 

telefoonnummer. De mentor zal je niet altijd direct te woord kunnen staan, vooral niet onder 
lestijd. Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 Als je een uitgebreide vraag hebt, kun je een afspraak maken met de mentor voor een gesprek 
op school. 

 Je kunt de mentor een e-mailbericht sturen naar zijn/haar e-mailadres. Deze kan je verderop 
in deze schoolgids vinden. 

 

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een aantal wettelijke geregelde taken. Zo kan de MR de 
directie van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. 
Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. Inspraak van de 
ouders vindt plaats via de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen door hen gewenste 
onderwerpen naar voren brengen. Als ouder kunt u ook zitting nemen in de 
medezeggenschapsraad. Hierin kunt u uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over 
beleidszaken. Interesse? Stuur een e-mail naar gmr@altra.nl.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van €100, - voor niet gesubsidieerde uitgaven en 
buitenschoolse activiteiten (sinterklaas- en kerstviering, uitstapjes en extra activiteiten).  

 
Ouders kunnen de bijdrage onder vermelding van ouderbijdrage van [naam leerling] overmaken 
naar de ING Bank, rekeningnummer 8240394, ten name van Stichting Altra te Amsterdam. 
 

Privacy 
Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te 

kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen 

voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden 

mailto:gmr@altra.nl
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persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het 

onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer 

intrekken.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, 
die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie 

van onze school. 

MULTIsignaal 
Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de 
verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar 

we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over 
lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden. 

  

http://www.altra.nl/wp-content/uploads/2013/07/Privacyreglement-Altra-College.pdf
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Onze regels 
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ziek melden  
Meldingen vóór 9.00 uur bij je mentor of docent. 
 

Verzuim & verlof 
Je kunt vrij vragen om bijzondere redenen, zoals: er is iets gebeurd in de familie, vanwege je 

geloof, maar ook om andere redenen. Je moet hier vooraf toestemming voor krijgen van je 
mentor. Je krijgt geen vrij om eerder en/of langer op vakantie te gaan. Je moet je houden aan de 
officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als je toch op andere dagen op 

vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Je kunt dan 
een proces-verbaal en een hoge boete krijgen.  
 

Schorsing en verwijdering 
Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken, niet aan de regels en 
afspraken houdt, neemt de mentor contact met de ouders op. Gezamenlijk zal dan bekeken worden 

welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om dit gedrag bij te sturen.  
 
Wanneer geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabele gedrag de veiligheid en 
het onderwijsleerproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot 

schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen 
hanteren wij de hiervoor bedoelde wettelijke procedure.  

 

Gebruik van foto’s en video-opnames 
Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. 
Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor 
extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan jou. Ben je jonger dan zestien, 
dan vragen we vooraf ook toestemming aan je ouders. 

 

Verzekeringen 
De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
 Op grond van deze ongevallenverzekering is deelname aan schoolactiviteiten (inclusief de 

stages) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en 
overlijden. Materiële schade, zoals schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze 

verzekering.  
 De aansprakelijkheidsverzekering die de school afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten 

gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het 
verzekerde bedrag is € 25.000, - en er geldt een hoog eigen risico. De 
aansprakelijkheidsverzekering van jou/je ouders gaat te allen tijde voor.  
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De school is zelf niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van jou. De school is 
eveneens niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen. Als je door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Ben je jonger dan 
14 jaar? Dan zijn je ouders verantwoordelijk. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering 
af, in ieder geval vóór je op stage gaat. Verder is het absoluut noodzakelijk dat jij of je ouders een 

ziektekostenverzekering voor jou hebben afgesloten.  
 

Medicatie op school 
Soms gebruiken jongeren op doktersvoorschrift medicijnen. Het kan gebeuren dat het toedienen 
van voorgeschreven medicijnen onder schooltijd nodig is. Ouders of verzorgers blijven 
verantwoordelijk voor toediening van geneesmiddelen en zij kunnen hier afspraken over maken 
met de school. Onze medewerkers en docenten zijn geen artsen of verplegers en zijn daarom niet 
gerechtigd om (ingrijpende) medische handelingen - zoals het geven van injecties - te verrichten. 

Het geven van pillen, drankjes of zalf kan wel, mits hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt.  

 

Leermiddelen 
De leerlingen van Altra College Arkin krijgen de boeken en schriften van school. Voor de boeken 
geldt dat deze in bruikleen worden gegeven. Je moet de boeken op het einde van het schooljaar 

weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt 

de school de kosten voor een nieuw boek bij jou in rekening. Je moet over de volgende spullen 
beschikken: 
 schooltas; 
 rekenmachine; 
 etui met pennen en potloden; 
 agenda. 
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Als er iets mis gaat 
 

Klachten 
Mochten jij of je ouders een klacht hebben over de school, dan kunnen jullie je wenden tot de 
schooldirecteur: Lorinda de Winter. Mochten jullie er samen niet uitkomen dan kunnen jullie een 
formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. Deze kunnen jullie inzien op 
school, maar de klachtenregeling staat ook op www.altra.nl. Een formele klacht moet altijd 
schriftelijk worden ingediend. Jullie kunnen de klacht dan indienen bij de directie van Altra 

Onderwijs of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:  

 
Directie Altra Onderwijs           Klachtencommissie Altra  
Rode Kruisstraat 32               p/a Rode Kruisstraat 32 
1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft recht zich veilig te voelen op 
school, maar ook thuis. Altra heeft een procedure - meldcode - vastgesteld voor het omgaan met 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken 

over wie wat moet doen. Onze eerste stap is dat we altijd in gesprek gaan met je ouder(s), zodat 
we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke 
vervolgstappen er eventueel nodig zijn.  
 

Vertrouwenspersoon 
Leerlingen en ouders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor ondersteuning bij het 
opstellen, verwoorden en indienen van een klacht, ook als het nog niet om een formele klacht gaat. 

De vertrouwenspersonen zijn: 

Leonie Visser                                     Paul Poppenk (tot 1 januari 2019) 

Konijnenstraat 7                                 Rode Kruisstraat 32 
1016 SL Amsterdam                          1025 KN Amsterdam 

T: 020 788 22 11                              T: 020 634 91 91 
E: l.visser@altracollege.nl                 E: p.poppenk@altra.nl  
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Hoe zijn we te bereiken? 

 
Medewerkers Altra College Arkin 

Onderwijsondersteunend personeel: 
Lorinda de Winter   Schooldirecteur 

Leontien Sikkenga   Managementassistent 

Docenten: 

Marijke Peet   Mentor, seniordocent Frans en aansturing afdeling.  
Marijke.peet@arkinjeugd.nl 06 53 31 38 85 

Cees Neuvel   Mentor, docent wiskunde, rekenvaardigheden en biologie. 
Cees.neuvel@arkinjeugd.nl 06 52 67 64 84 
Rachid Sallem    Docent scheikunde, natuurkunde en wiskunde  

06 55 41 37 42 
Ferre Wijnstra   Docent geschiedenis en aardrijkskunde 
    06 52 37 14 09 
David Claassen   Docent Engels     

Nancy Altewischer   Docent Nederlands 

 

Contactgegevens locatie  

Altra College Arkin    
Baarsjesweg 224-1 
1058 AA Amsterdam     

E: Marijke.peet@arkinjeugd.nl    
T: 06 53 31 38 85     
I: www.altra.nl 
 

  

mailto:Marijke.peet@arkinjeugd.nl
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Over Altra College 

 
Altra College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes van 16 t/m 
22 jaar. We geven les op verschillende niveaus, van vmbo theoretisch tot vwo. Leerlingen komen 
hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma 
halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een baan. 
 

Iedere leerling is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten 

die beperkingen de leerling zo in de weg, dat de sterke kanten in de verdrukking komen. Altra 
College leert de leerling zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke 
kanten weer tot zijn recht komen en hij weer aan leren toekomt.  
 
We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en 
ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? 

Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel 
individuele aandacht en begeleiding bieden.  
 

Altra College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband, een samenwerking van alle scholen 

voor voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden we passende ondersteuning aan 
leerlingen die dat nodig hebben.  

 

 
NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de leerling in de mannelijke vorm. Waar ‘hij’ of ‘hem’ 
staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook ‘ouder’ of 
‘verzorger(s)’ bedoeld. 
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Na Altra College 
Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht 
hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen ná Altra College? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havo / vwo 

Hbo / 

universiteit 

Mavo  

Mbo 3-4 Mbo 2 

Mbo 1 Entree 
arbeid 

Baan 

Intensieve 

arbeids-
toeleiding 

Mbo 2  
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Over Altra 
Altra College maakt deel uit van Altra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & 
opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Met deze combinatie van zorg en onderwijs kunnen wij 
onze leerlingen en cliënten van alle kanten ondersteunen, zowel op school als thuis. Dat is wel zo 
effectief.  

Waar staan we voor? 
Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We ondersteunen zowel 

kinderen, ouders als scholen om dit waar te maken.  
 Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun 

ontwikkeling.  
 Altra is er voor ouders die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding.  

 Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij hun onderwijszorgtaak.  
Jongeren en kinderen staan centraal in ons werk en we doen alles wat nodig is om de kansen voor 
ze te vergroten.  
 

Hoe pakken we dat aan? 
Het leven van jongeren speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden 

zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van jongeren beperken zich 
meestal niet tot óf school óf thuis. Het is daarom belangrijk dat een jongere die vastloopt in zijn 

ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Een plan vanuit één visie, die de 
diverse leefwerelden omvat met hulp die in het gezin en op school goed afgestemd is en op alle 
gebieden gelijktijdig plaatsvindt. Op die manier is de kans op succes vele malen groter.  
 
Deze aanpak vraagt om intensieve samenwerking. Met onze leerlingen, met de ouders en zo nodig 
met deskundigen van andere organisaties. We vertrouwen erop dat jongeren en ouders, samen 
met hun netwerk, zelf veel kunnen bereiken. Wij nemen geen taken over, maar helpen hen op weg 

door te versterken wat er al aan eigen potentieel is. Zo begeleiden we zoveel mogelijk leerlingen 

met succes op hun weg naar zelfstandigheid. 
 

Contactgegevens Altra 
Altra  
Rode Kruisstraat 32  
1025 KN Amsterdam  
T: 020 634 91 91  

E: info@altra.nl  
www.altra.nl 
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Altra College Arkin  

Baarsjesweg 224-1 

1058 AA   Amsterdam   

06 53 31 38 85   

Marijke.peet@arkinjeugd.nl   
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