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We zijn blij dat je er bent. Altra College Zaanstreek is een school met kleine klas-
sen en veel individuele begeleiding. Op onze vakschool krijg je een nieuwe kans 
om een mbo 1 of 2 diploma te halen of op een andere manier aan een mooie 
toekomst te werken. 

Wat is jóuw doel?  

Hoe we dat doen? Door er allereerst voor te zorgen dat je weer plezier krijgt in school. We 

gaan samen met jou op zoek waar je ambities en talenten liggen voor de toekomst. Welke 

richting wil je uit, welke opleiding wil jij volgen, welk vak wil je later uitoefenen? Want je 

doet pas echt je best, als je weet waar je naartoe werkt. 

Daarna kijken we wat je al goed kunt en wat je nog kunt versterken. Je leert hier veel. Niet 

alleen over je vak, maar over alles wat je in je verdere loopbaan nodig hebt. Vaardigheden 

zoals op tijd komen, afspraken nakomen en samenwerken. Dat is minstens zo belangrijk! 

Veiligheid, plezier en vertrouwen staan voor ons voorop. We blijven in je geloven, ook als het 

even wat minder goed gaat. Zo versterken we jouw sterke punten en wordt leren weer leuk. 

Handige informatie 
Als je een opleiding volgt, 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 ouders vast en zeker paraat willen heb-

ben. Je lestijden, de schoolregels en wat je mee moet nemen bijvoorbeeld.

Er is nog veel meer te vertellen over de beroepsopleiding van Altra College. Die informatie 

hebben we verwerkt in een uitgebreide schoolgids. Deze gids vind je op onze website: 

www.altra.nl/zaanstreek.

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

Namens het team van Altra College Zaanstreek,

Frenk Saarloos

Schooldirecteur

Beste leerling, 
welkom bij Altra College! 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:

Onder schooltijd is je mentor telefonisch niet bereikbaar. Laat je vraag 

achter bij het secretariaat en je wordt na schooltijd teruggebeld.

Weekrooster
MAANDAG
De schooldag begint om 8.45 uur en eindigt om 14.50 uur. Je hebt 2 keer 

een korte pauze. 

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

BIJ ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat voor 8.45 uur bij het secretariaat 

van de school: 075 – 6706261.

ZO MIN MOGELIJK UITVAL

Als je docent ziek is, proberen we dat op school op te lossen. We zorgen 

ervoor dat zo min mogelijk uren uitvallen. Als niet alle uren opgevangen 

kunnen worden, laten we dat altijd weten aan je ouders.   

‘Goedemorgen, 

goed dat je er bent!’
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Alles uit de kast voor je toekomst!
‘Je leert niet voor school, maar voor het leven.’

School is niet het einddoel, het is een middel om aan je toekomst te werken. En voor 

die toekomst is een vak leren belangrijk. Een vak waarmee je goede kansen maakt op de 

arbeidsmarkt. Daarom werken we bij Altra College Zaanstreek allemaal – docent, mentor, 

conciërge of directeur - samen om jou alles bij te brengen wat je later nodig hebt. Maar 

leren moet je zelf doen! 

Wat past bij jou?

De klassen zijn klein, zodat je in alle rust kunt werken en we je goed kunnen begeleiden. 

Allereerst kijken we samen welke opleiding het beste bij jou past. Kom jij tot je recht in 

de schoolbanken, leer jij het liefst in de praktijk of is een combinatie van die twee perfect 

voor jou? 

Altra thuis en op school

Om je goed op je opleiding te kunnen concentreren, heb je een goede basis nodig. Loopt 

het thuis niet lekker of zit je zelf niet goed in je vel? We ondersteunen jou en je ouders als 

dat nodig is. We hebben trainingen, bijvoorbeeld om je meer zelfverzekerd te voelen, of 

als je teveel stress hebt bij proefwerken en examens. 

We werken graag samen met alle mensen die belangrijk zijn in jouw leven; thuis en op 

school, met hulpverleners of andere personen die een belangrijke rol vervullen. Zodat we 

allemaal aan het zelfde doel werken en jou goed kunnen ondersteunen. 

Ons onderwijs

De vakschool is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. Een oplei-

ding waarbij je vooral zelf actief bezig bent. Al vanaf het tweede leerjaar ga je op bezoek 

bij bedrijven en instellingen en krijg je les van echte vakmensen. Ook loop je regelmatig 

stage. 

Je kunt bij ons verschillende opleidingen volgen: 

OPLEIDING  NIVEAU

Vmbo onderbouw  B, K, G, T

Voorbereiding mbo  B, K

Mbo   Mbo 1 via ORGB

   Mbo 2 ORGB en Regiocollege

Profiel arbeidsmarkt Uitstroom naar arbeid via Jobcoaching
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Vmbo onderbouw

Algemeen vormende vakken.

Mbo 

Samen met jou kijken we naar je talenten en mogelijkheden om een sudieprofiel te ziezen, 

bijvoorbeeld: 

• Verkoop/retail/handel

• Techniek/logistiek/procestechniek

• Bouw/infra

Profiel arbeidsmarkt

Leer jij liever in de praktijk? Dan is de opleiding richting arbeid misschien iets voor jou. 

Tijdens werkstages leer je onder leiding van een leermeester de kneepjes van het vak. Een 

vaste coach van Altra begeleidt je intensief. 

Stage

Als je een Mbo-opleiding volgt dan is stage 50% van je opleiding. Waarom is stage belang-

rijk?

• Je leert om te gaan met collega’s en leidinggevenden.

• Je leert wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Zo kun je een bewuste keuze maken 

voor een vervolgopleiding of werk.

• Je kunt in de praktijk toepassen wat je op school hebt geleerd.

• Je maakt kennis met een bepaald vakgebied.

Examens

We helpen je het beste uit jezelf te halen. Een diploma is een prachtig bewijs van wat je alle-

maal kunt. Én het is een toegangskaart voor vervolgonderwijs. De mbo-opleidingen waar-

mee we samenwerken (Regio College en ORGB) zijn verantwoordelijk voor de mbo-examens. 

De helft van je cijfer hangt af van je portfolio en je stagebeoordeling. De andere helft bestaat 

uit de beoordeling voor Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap, lichamelijke oefe-

ning en ict.

De volgende stap
Bij Altra College Zaanstreek loop je de deur uit met vaardigheden, ervaring en als het even 

kan een diploma op zak. Dit biedt je alle kansen voor een vervolgopleiding of voor een 

mooie plek op de arbeidsmarkt. Je kunt bij ons een mbo 1 of 2 diploma halen. Daarmee 

kun je door voor mbo niveau 3-4, of toewerken naar een plek op de arbeidsmarkt. Onze 

arbeidstoeleiding bereidt je hierop voor.

Bij Altra College Zaanstreek werken heel veel mensen aan een goede sfeer, begeleiding en 

onderwijs.

• DE MENTOR is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij of zij houdt in de gaten 

of je je gestelde doelen haalt en overlegt regelmatig met jou en je ouders. 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 ZORGCOÖRDINATOR zorgt ervoor dat jij en je ouders de begeleiding 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 zorgt voor een warm onthaal en is het vertrouwde gezicht van de 

school. Als je ouders je ziek melden komt het bij hem/haar terecht. 

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

draait.

Wie is wie?

6 7



Wij beginnen elke dag 
opnieuw, je krijgt dus 
steeds nieuwe kansen.

Chinees gezegde

Leraren openen de 
deur maar je moet 
zelf naar binnengaan. 

Denk niet in 
problemen maar in 
oplossingen.

Vriendelijkheid kost 
niets en levert altijd 
iets op.

Zit je ergens mee, zijn er problemen thuis, wordt je gepest of loopt het niet goed tus-

sen jou en je docent? Dan kun je terecht bij de zorgcoördinator, die naar je luistert en je 

advies geeft. Alles wat je vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Maar als je veiligheid in 

het geding is, heeft ze de plicht dit te melden bij Veilig Thuis.  

De zorgcoördinator kan je eventueel doorverwijzen naar een van de vertrouwenspersonen:

 

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
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Wat vinden we belangrijk? 
Een positieve sfeer, waarin je je veilig voelt, is de beste omgeving om tot leren te komen. 

Daarom werken we met duidelijke gedragsverwachtingen, waar we ons aan houden. 

Met  vallen en weer opstaan boek je vooruitgang. Iedere stap die je zet, is voor ons en 

voor jou een stimulans om weer door te gaan. Zo werken we allemaal samen aan jouw 

toekomst.

Leerlingenraad
Heb je ideeën hoe de school nog beter kan worden, of ben je het met bepaalde regels in de 

school niet eens? Meld je dan aan voor de leerlingenraad! Lijkt het je leuk, bespreek het met je 

mentor.

RESPECT
1.     Ik ga respectvol om met anderen, 

    op school en in de buurt.

2.     Ik ga netjes om met de spullen van anderen.

3.     Ik gooi mijn afval in de prullenbak.

RUST/SFEER
1.     Ik ben op tijd op school en in de les.

2.     Ik kom goed voorbereid in de les en heb mijn 

    spullen bij me.

3.     Ik loop rustig door de gangen.

4. 

 
VEILIGHEID
1.     Ik gebruik net taalgebruik en ga geweld uit de weg.

2.     Ik maak alleen foto’s of video’s met toestemming 

    van mijn school/mentor.

3.     Ik zorg ervoor dat ik zonder wapens of voorwerpen 

    die als wapens te gebruiken zijn op school kom.

 VERTROUWEN
1.     Ik gebruik mijn mobieltje/muziekapparatuur alleen in overleg 

 met mijn docent en bellen doe ik pas na schooltijd (14.30 uur).

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

3.     Ik zorg ervoor dat ik nuchter en zonder alcohol 

        of drugs op school kom.

REGELS
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Je mentor
De mentor is het aanspreekpunt voor jou en 

je ouders. Loop je ergens tegenaan, op school 

of thuis? Je mentor helpt je een oplossing te 

vinden.

Praktische 
informatie

Aanwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op tijd op 

school, uiterlijk 8.45 uur. Er is regelmatig  een 

medewerker van Bureau Leerplicht aanwezig, 

die registreert dat je op tijd bent aangekomen. 

Te laat? Dat registreren we als verzuim.

Bezoek aan de dokter
Afspraken met je huisarts, tandarts of andere 

zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten 

schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig 

door aan het secretariaat.  

Als je ziek bent
Als je ziek bent, dan 

melden je ouders je 

voor 8.45 uur af bij 

school. 

ClassDojo (classdojo.com)
Positief gedrag zien we! Sterker nog, je kunt 

er punten mee verdienen, die je kunt inwis-

selen voor een beloning. 

Wat neem ik mee naar school?
Je neemt de schoolboeken en schoolspul-

len mee die je die dag nodig hebt. Denk ook 

aan je sportkleren als je lichamelijke oefening 

hebt.

Schoolboeken
Je krijgt boeken van ons in bruikleen. 

Wees er zuinig op! 

Belangrijke data

DATUM     WAT?

3 september 2018    Eerste schooldag

3 t/m 7 september 2018   Introductieweek

2 oktober 2018     Studiemiddag, leerlingen vrij v.a. 12.00 uur

22 t/m 26 oktober 2018   Herfstvakantie

29 oktober 2018    Studiedag, leerlingen vrij

19 t/m 23 november 2018   Toetsweek

24 december 2018 t/m 4 januari 2019  Kerstvakantie

14 januari 2019    Studiedag – leerlingen vrij

29 januari 2019     Studiemiddag, leerlingen vrij v.a. 12.00 uur

18 t/m 22 februari 2019   Voorjaarsvakantie

11 t/m 15 maart 2019   Toetsweek

10 april 2019     Studiemiddag, leerlingen vrij v.a. 12.00 uur

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 

17 t/m 21 juni 2019   Toetsweek

27 juni 2019     Studiemiddag, leerlingen vrij v.a. 12.00 uur

15 juli t/m 23 augustus 2019   Zomervakantie

26 augustus 2019    Eerste schooldag
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Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide opleidingsgids is te bekijken op: www.altra.nl/

zaanstreek.

Hierin vind je nog veel meer informatie dan we in deze minigids 

kwijt kunnen.

Bijvoorbeeld informatie over

• Altra College

• De vakken

• Welke ondersteuning we kunnen bieden

• Welke trainingen je kunt volgen

• Hoe je ouders betrokken worden

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

En nog veel meer.

Aanmelden voor 

Altra College Zaanstreek

Altra College is een school voor speciaal voortgezet onder-

wijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het 

Samenwerkingsverband nodig. De aanmeldingen lopen via 

de zorgcoördinator. 

Notities

Altra College Zaanstreek
Jupiterstraat 143 

(Let op: ingang bij Leoniden)

1562 WP Krommenie

T 075 6706261

E ac.zaanstreek@altra.nl

Jupiterstraat 143



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


