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Bij Altra College Haarlemmermeer zul je je snel thuis voelen. We 
vinden het heel belangrijk dat iedere leerling zich veilig voelt op 
school. Daarom maken we samen duidelijke regels en daar houden 
we ons aan. Zo kun je je goed concentreren en presteren. 

Als je een opleiding gaat doen,  
heb je 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 bij 

de hand willen hebben. Je lestijden, de schoolregels en wat je mee moet 

nemen bijvoorbeeld.

Er is nog veel meer te vertellen over Altra College Haarlemmermeer. Die 

informatie hebben we verwerkt in een uitgebreide schoolgids. Deze gids 

vind je op onze website: www.altra.nl/haarlemmermeer.

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

Namens het team van Altra College Haarlemmermeer,

Pien Stroethoff, 

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:

Weekrooster
MAANDAG

ELKE DAG:
De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Je hebt 2 keer 

een korte pauze. De deuren van de school gaan 10 muinuten voor het begin  

van de schooldag open.

Loop je stage? 

Dan vind je de stagetijden in de stageovereenkomst. 

Bij ziekte en afwezigheid

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.30 en 8.45 uur bij het 

secretariaat van de school: 023-5553972.    

  

‘Goedemorgen, 

goed dat je er bent!’

WWW.ALTRA.NL/HAARLEMMERMEER
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Alles uit de kast voor je toekomst!
School is niet het einddoel, het is een middel om aan je toekomst te werken. En voor 

die toekomst is een diploma ontzettend belangrijk. Daarom werken we bij Altra College 

Haarlemmermeer allemaal – docent, mentor, conciërge of directeur - samen om je zo 

goed mogelijk voor te bereiden op je examen. We ondersteunen je waar dat kan. Maar 

leren moet je zelf doen! 

Wat past bij jou?

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

Allereerst kijken we samen welke opleiding het beste bij jou past. Je kunt hier verschil-

lende opleidingen volgen: 

• VMBO-T: PROFIEL ZORG & WELZIJN OF ECONOMIE; 

• MBO 1.

Stage

Als je een mbo-opleiding volgt, loop je ook stage. Waarom is stage belangrijk?

• Je leert vaardigheden die je als werknemer nodig hebt.

• 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.

Examen

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

in je mars hebt. Én het is een toegangskaart voor vervolgonderwijs. Je kunt je diploma in 

stappen halen met  deelcertificaten. Als dat nodig is, krijg je een jaar extra om je volledige 

diploma te halen.

• Volg je vmbo-t? Dan neem je deel aan de staatsexamens. In mei is het centraal schrif-

telijk eindexamen, net zoals op andere scholen. In juli doe je per vak ook nog een 

mondeling examen.  

• Volg je een mbo-opleiding? Dan doen je mee aan mbo-examens, afgenomen in 

samenwerking met een regionale mbo-partner.

Time out

Trek je het even niet meer? Lukt het niet de les te volgen? Dan kun je in gesprek met een 

medewerker van het zorgteam. In overleg bepalen jullie of je weer terug kan naar de les 

of dat je een andere plek krijgt om verder te gaan met je schoolwerk. Wij noemen dit een 

pedagogische interventie en hier kan je maximaal 2 keer per dag gebruik van maken. 

Ondersteuning thuis

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

het thuis niet zo lekker? We ondersteunen je ouders als dat nodig is. Zodat er thuis meer 

rust komt.
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Bij Altra College Haarlemmermeer werken heel veel mensen aan een goede sfeer, 

begeleiding en onderwijs.

• DE MENTOR is het aanspreekpunt voor jou en je ouder(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. 

• DE ZORGCOÖRDINATOR zorgt ervoor dat jij en je ouder(s) de begeleiding krijgen die 

jullie nodig hebben.

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

taten haalt die in je zitten. 

• HET ZORGTEAM staat voor je klaar als het even niet lukt. Op school of thuis.

• DE CONCIËRGE waakt over de orde en veiligheid en nog veel meer. Kortom:  

onmisbaar!

• BIJ DE MANAGEMENTASSISTENT  melden je ouder(s) je ziek en meld jij je als je te laat 

bent.

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

draait.

Wie is wie?

Soufiane – docent economie

‘Jij hebt als leerling iets extra’s nodig om 
de eindstreep te behalen. Daarom werk 
ik op Altra College, omdat wij precies 
dat extraatje geven. Aan elke leerling, 
iedere dag.’Pien - directeur

‘We hebben hier duidelijke regels 
en daar houden we ons ook aan. 
Want alleen als je je veilig voelt,  
kom je tot goede leerresultaten.’

Yassmin – mentor

‘Leerlingen vragen mij regelmatig. Waarom 
doe je dit werk, waarom doe je jezelf dit aan? 
Ik doe het voor die leerling die mij belde op 
haar verjaardag tijdens de schoolvakantie. 
Voor die leerling die zei ‘Ik wilde naar huis 
gaan, maar ik zag dat ik jou het volgende uur 
heb, dus ik blijf’. Die momenten zijn goud 
waard.’
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Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon behandelt vertrouwelijke en persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld als 

je gepest wordt of als je je niet eerlijk behandeld voelt. Onze vertrouwenspersonen zijn: 

 

Leonie Visser     Paul Poppenk (tot 1-1-2019)

T: 020 788 22 11     T: 020 634 91 91 

E: l.visser@altra.nl    E: p.poppenk@altra.nl

Loesje

‘Van examens krijg 
je uitslag.’

Nelson Mandela, voormalig 
president van Zuid Afrika

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

Seneca - filosoof

‘Wij leren niet voor 
school, maar voor 
het leven.”
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Wat vinden we belangrijk? 
Altra College Haarlemmermeer is een school voor speciaal onderwijs. Een school waar je 

hard aan je toekomst werkt. Waar je werkt aan je opleiding, maar ook aan je gedrag. Voor 

ons staan daarbij drie kernbegrippen centraal.

Bij Altra College Haarlemmermeer 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.  

Opleiding    Toekomstperspectief

Vmbo-t: profiel zorg & welzijn of economie Door naar havo of mbo niveau 3-4

Mbo 1     Door naar mbo niveau 2

Mbo entree arbeid   Door naar mbo 1 of aan de slag, 

     eventueel via arbeidsbemiddeling

VERTROUWEN. Zonder ver-

trouwen in elkaar bereiken 

we niks. Wij vertrouwen erop 

dat je jezelf goed voorbe-

reidt op de lessen, dat je de 

juiste spullen meeneemt en 

dat je je huiswerk maakt. Dan 

kun jij erop vertrouwen dat 

wij hetzelfde doen.

VEILIGHEID. Je kunt pas tot 

leren komen als je je vei-

lig voelt. Wij doen er alles 

aan om een veilige sfeer te 

creëren. En jij draagt ook je 

steentje bij. Natuurlijk blijf je 

van medeleerlingen en zijn of 

haar spullen af.

RESPECT. We hebben bewon-

dering voor je inzet en oog 

voor de moeilijkheden die je 

moet overwinnen. We behan-

delen jou met respect en ver-

wachten van jou hetzelfde. 

Hoe je dat doet? Door ieder-

een serieus te nemen. En door 

te letten op je spraakgebruik.

Vind je het moeilijk je hieraan te houden? We helpen je daarbij. Gedurende het hele jaar zul je 

deze thema’s zien terugkomen in de lesstof en in de PBS thema dagen. Hier besteden wij op 

een positieve manier aandacht aan deze drie kernbegrippen.

Voortgezet speciaal onderwijs* 

Voortgezet onderwijs

MBO 1 en 2

MBO 3 en 4

Arbeid

Anders

(gegevens 2017)

* Een andere school voor speciaal onderwijs.

Onze leerlingen gingen ná Altra College 

Haarlemmermeer naar:

19%

19%

10%

5%
10%

38%

Ik gebruik mijn mobiele telefoon/muziekapparatuur 

alleen als ik daar toestemming voor krijg van de docent.

6%

26%

42%

16%

6%

3%
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Je mentor
Je mentor is het aanspreekpunt voor jou en 

je oudersPraktische 
informatie

Aanwezigheid
We verwachten je iedere schooldag op tijd 

op school, uiterlijk 8.30 uur. Te laat of zonder 

geldige reden afwezig? Dat registreren we als 

verzuim.

Als je ziek bent
Als je ziek bent, dan melden je ouders je 

tussen 8.30 en 8.45 uur af bij school.  

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.    

Schoolboeken
Je krijgt boeken van ons in bruikleen. Wees 

er zuinig op! 

Wat neem je mee naar school?

Je neemt de schoolboeken en schoolspullen 

mee die je die dag nodig hebt. Denk ook aan 

je sportkleren als je lichamelijke oefening hebt.

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/

haarlemmermeer. 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 betrokken worden

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

En nog veel meer.

Aanmelden voor Altra 

College Haarlemmermeer

Altra College Haarlemmermeer is een school voor voortge-

zet speciaal onderwijs. Voor plaatsing op onze school is een 

toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband 

nodig. De aanmeldingen lopen via het regioloket: 

T. 088-0046 900

E. regioloket@swvam.nl. 

Notities

Adres
Altra College Haarlemmermeer

Van den Berghlaan 130 

2132 AV Hoofddorp 

T. 023-5553972

E. ac.haarlemmermeer@altra.nl

    

WWW.ALTRA.NL/HAARLEMMERMEER Van den Berghlaan 130 



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


