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Woord vooraf
Deze Schoolgids heeft als doel u een goed beeld 
te geven van het Altena College. 

U leest bijvoorbeeld wat voor ons de belangrijkste 
uitgangspunten zijn, welke doelen we nastreven 
en hoe de school in elkaar zit en is georganiseerd. 
En verder wat u van ons mag verwachten op allerlei 
gebieden:

 • Wij hebben een duidelijke christelijke identiteit 
die we niet opdringen, maar die wel herkenbaar 
is en ons inspireert in het dagelijkse schoolle-
ven. Iedereen die zich aanmeldt en in beginsel 
een diploma kan halen op onze school is wel-
kom als hij/zij onze doelstellingen respecteert.

 • Wij bieden onderwijs van prima kwaliteit.
 • Wij begeleiden onze leerlingen goed op hun 

weg door het schoolleven en op hun weg naar 
volwassenheid.

 • Wij hebben een overzichtelijke organisatie met 
korte lijnen, zodat altijd duidelijk is bij wie je te-
recht kunt met een vraag of een probleem.

 • Wij stimuleren iedereen zich te ontwikkelen en 
bieden daarom vele uitdagende extra’s aan.

Wij werken al vele jaren met plezier en toewijding 
om dit vorm te geven en steeds verder uit te bouwen!

In deze schoolgids treft u niet veel praktische za-
ken aan zoals overgangsnormen, regels voor ver-
lof e.d. Die zijn allemaal te vinden op onze website 
www.altenacollege.nl die formeel onderdeel uit-
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1.1 Naam, opleidingen en 
adres 

Christelijke scholengemeenschap voor: 
mavo – havo - atheneum

Altena College
Rijksstraatweg 153, 4254 XD Sleeuwijk
Postbus 50, 4254 ZH Sleeuwijk

Telefoon (0183) 30 29 44
E-mail  info@altenacollege.nl
Website  www.altenacollege.nl

Noodnummer voor dringende zaken na schooltijd 
en in de vakanties: 06-110 220 19

1.2 Rechtspersoon 

Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs te Sleeuwijk.

1.3 Situering van de school 

Het Altena College is een streekschool die bezocht 
wordt door leerlingen uit het gehele Land van Heus-
den en Altena en daarbuiten. De school is uitstekend 
te bereiken met het openbaar vervoer (bushalte voor 
de school). 

Onze scholengemeenschap is gehuisvest in een 
modern ingericht en rustig gelegen gebouw en 
bestaat uit drie opleidingen: mavo, havo en athe-
neum.

76 Altena college  •  De School

Opleiding Duur

mavo 4 jaar

havo 5 jaar

atheneum 6 jaar

1.4 Schoolgrootte 

Aantal leerlingen per 01-10-2018: 1.212
Aantal medewerkers per 01-10-2018: 134

1.5 Schoollogo
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2 Altena College, 
kernachtig

2.1 Ons Motto: 
Altena College; goed voor elkaar

2.2 Wat staat bij ons centraal?

Op het Altena College staan we voor het volgende:
1. een herkenbare christelijke identiteit;
2. zorg en aandacht voor elkaar;
3.  een klimaat waarin leerlingen en personeels- 

leden worden gestimuleerd zichzelf te ontwik-
kelen in relatie tot de medemensen.

4.  een overzichtelijke organisatie;

2.3 Wat mag je van ons  
verwachten?

Het Altena College is een Christelijke Scholen-
gemeenschap uitgaande van de Vereniging voor 
Protestants Christelijk Voorgezet Onderwijs te 
Sleeuwijk en stelt zich ten doel:

a.  Een werk- en leefgemeenschap te zijn waarin:
 • het evangelie van Jezus Christus samenbindt 

en inspireert voor het leven en werken in de 
school;

 • de Bijbelse normen en waarden uitgangspunt 
en maat zijn voor het denken en handelen;

 • personeelsleden door voorbeeldgedrag deze 
inspiratie, normen en waarden laten zien;

 • mensen met oprechte belangstelling omzien 
naar elkaar.
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b.  Leerlingen zo te onderwijzen, stimuleren,   
begeleiden en ondersteunen dat ze:

 • zich de kennis en vaardigheden eigen maken 
die bij hun mogelijkheden passen;

 • een diploma behalen in één of meer van de 
opleidingen die de school aanbiedt;

 • kritische zin hebben ontwikkeld voor de  
toepassing van het geleerde in hun leven.

c.  Leerlingen zo te begeleiden en te stimuleren 
in hun groei tot een volwassen sociaal mens 
dat ze:

 • zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor de medemens, de samenleving en hun 
leefomgeving;  

 • toegerust en gemotiveerd zijn om hun kennis 
en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten ten 
dienste van de medemens, de samenleving en 
hun leefomgeving. 

2.4 Wat zijn onze Waarden?

In onze school werken leerlingen, ouders en per-
soneelsleden goed samen zodat leerlingen zich 
maximaal ontwikkelen tot mooie en verantwoor-
delijke mensen, die hebben geleerd hun hoofd, 
hart en handen te gebruiken. 
Leerlingen, ouders en personeelsleden commu-
niceren goed en open met elkaar en waarderen 
elkaars inbreng. 

In de omgang met elkaar hanteren we vier kern-
waarden: zien, samen-leven, inspireren, ontplooien. 

Zien
We zien elkaar en we zien om naar elkaar. We 
hebben aandacht en zijn betrokken. We geloven 
in een positieve benadering. We zien het zitten 
met iedereen in de school, want iedereen hoort 
erbij zoals hij of zij is. We kijken naar kansen en 

mogelijkheden en schrijven niemand af. Ieder-
een is uniek, daarom houden we  rekening met 
verschillen in aanleg, leerstijl, interesse, sociale  
achtergrond en ontwikkeling. 

Samen-leven
We leven op een plezierige en respectvolle ma-
nier met elkaar samen in de school. We geven 
elkaar ruimte,  dragen bij aan de goede sfeer en 
hebben gevoel voor humor, zodat schooltijd een 
mooie en onvergetelijke tijd wordt. We voelen 
ons verantwoordelijk voor elkaar  en voor een 
goede gang van zaken in de school. We gaan 
in vertrouwen met elkaar om en je kunt op ons  
rekenen als je aanklopt om hulp. We voelen ons 
betrokken op de samenleving om ons heen en 
doen ons best voor een rechtvaardige, duurzame 
en vredige wereld, waarin iedereen zich veilig kan 
voelen en kansen krijgt. 

Inspireren
We laten ons leiden en inspireren door het Evan-
gelie van Jezus Christus. Daarom willen we open 
en ontvankelijk zijn, eerlijk en betrouwbaar, verge-
vingsgezind, enthousiast, ambitieus en hoopvol. 
We kijken met een open blik naar de wereld om 
ons heen en durven ons te verwonderen.

Ontplooien 
We stimuleren iedereen zichzelf te ontwikke-
len en te ontplooien, zodat iedereen zijn of haar  
eigen kracht leert ontdekken en groeit in kennis 
en vaardigheden. Maar ook in karakter, door-
zettingsvermogen, discipline en mens-zijn te  
midden van en samen met anderen. 

We willen het onderwijs afstemmen op de  
behoeften van leerlingen. We zijn creatief in het 
aanbod van onderwijs en vorming, in het zien van 
kansen, het scheppen van ruimte en het creëren 
van uitdagingen voor iedereen. 
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3
De extra's 

Een belangrijk element uit onze missie is dat we leerlingen stimuleren zich te ontwikkelen. Naast 
goed onderwijs willen wij onze leerlingen daarom op verschillende gebieden extra kansen en  
mogelijkheden bieden. Hieronder zetten we dat overzichtelijk op een rij.

3.1 De Talen 

Anglia
Het Altena College is een Anglia school. Anglia 
biedt examens aan op 10 verschillende algemene 
niveaus en 4 verschillende businessniveaus. De 
examens kunnen al op de basisschool afgenomen 
worden. De diploma’s zijn officieel erkend en de  
hogere niveaus worden door The British Council, 
net als de Cambridge examens, aanbevolen als 
toelatingsexamens voor hogescholen en univer-
siteiten in binnen- en buitenland. De examens 
worden ontwikkeld en nagekeken in Chichester 
in Engeland om de kwaliteit te waarborgen. 

Het aardige van Anglia examens is dat iedereen 
mee kan doen op zijn eigen niveau en door de 
structuur en hoeveelheid examens kan het goed 
gebruikt worden als een soort volgsysteem waar-
bij ieder jaar een niveau hoger gedaan wordt. 

Leerlingen uit groep 8 kunnen al starten met les-
sen en een examen op het Altena College. Daar-
na krijgen brugklasleerlingen en leerlingen in 3 
havo en 3 atheneum op een ingeroosterd moment 
les en doen verplicht examen. In alle andere ja-
ren kunnen leerlingen op vrijwillige basis mee-
doen en bestaat de mogelijkheid op vrijwillige basis  
extra lessen te volgen. De leerlingen werken in 
de reguliere Engelse lessen met een metho-
de uit Engeland die qua inhoud en structuur aan-
sluit bij de Anglia examens. Daardoor kunnen veel 
leerlingen zonder extra lessen toch ieder jaar een  
niveau hoger doen. Een leuk effect van het groep 8 
project is het ontstaan van het A-Team, een groep leer-
lingen die als bijbaan les geeft samen met de docent 
aan kleine groepjes als voorbereiding op de examens.

Taaldorp
Taaldorp is een spreekvaardigheidsactiviteit die 
plaatsvindt in klas 3. Er worden vaak voorkomen-
de situaties gesimuleerd waarin leerlingen een 
gesprek in de vreemde taal moeten voeren. Voor-
beelden zijn bestellen in een restaurant, aangif-
te doen van een verloren voorwerp, informatie  
vragen bij de VVV. Leerlingen uit klas 5 en 6 wor-
den ingezet om de gesprekken te voeren. 

The Big Challenge
Dit is een internationale online quiz die in alle 
tweede klassen gedaan wordt om het niveau van  
Engels en de kennis van de Engelse cultuur te testen.  

Engels Toneel
Alle tweede klassen krijgen een Engelstalige  
interactieve toneelvoorstelling die past bij de  
beleefwereld van de leerlingen. 

3.2 Internationalisering

Activiteiten op het gebied van internationalisering 
zijn o.a.:

 • Bezoeken van verschillende Europese  
steden; Parijs, Lille, Keulen, Aken enz. 

 • Uitwisseling voor de geïnteresseerde leerlingen 
uit havo-4 en atheneum-4 met een middelbare 
school in Lörrach, Duitsland.

 • Internationale werkweek in atheneum-5. 
In deze week gaan de leerlingen naar een 
Europese hoofdstad en maken daar intensief 
kennis met de cultuur, de geschiedenis en de 
taal in dat land. 
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3.3 Werkweek

In de derde klas gaan onze leerlingen een week 
naar binnen- of buitenland. U kunt denken aan Zee-
land, België, Frankrijk of Duitsland. In deze week 
staat het sociale- en sportieve aspect centraal.

3.4 Exacte vakken

Natuur en Wetenschap
In brugklas en de tweede klas bieden wij het vak 
Natuur en Wetenschap aan. Hierbij komen ver-
schillende onderwerpen aan bod die horen bij 
de vakken natuurkunde, biologie en scheikunde. 
Deze vakken hebben met elkaar gemeen dat ze 
allemaal onderzoek doen naar de natuur waarin wij 
leven. De docenten van de school schrijven zelf de  
methode voor dit geïntegreerde vak. Leerlingen 
leren zo ook vakoverstijgend denken en werken.

De biotuin
De school heeft een unieke eigen biotuin (na-
tuuronderwijstuin) op het terrein van de school. 
Leerlingen kunnen zelf ervaren hoe alles groeit 
en bloeit in de biotuin. Met zaaien, planten en 
onderhouden leveren zij zelf een belangrijke bij-
drage aan de uiteindelijke oogst. De leerlingen 
uit de bovenbouwklassen gebruiken de in totaal  
59 soorten bomen en struiken en de vele krui-
dachtige planten om te leren determineren.

Natuur, Leven en Technologie (NLT)
Dit vak bestaat uit modules ontwikkeld door  
docenten van hbo, universiteiten en middelbare 
scholen. Leerlingen leren hier onderzoek doen, 
gegevens analyseren en verslag leggen. De 
modules behandelen onderwerpen uit de vak-
ken aardrijkskunde, biologie, scheikunde en na-
tuurkunde. Alle exacte studies raden leerlingen 
aan NLT te kiezen als de school het aanbiedt. 

Onze school doet dat en 
met succes, want 
grote groepen leerlingen 
in de havo en het atheneum  
nemen NLT op in hun keuze-
pakket. 

Wiskunde D
Dit vak is voortgekomen uit een samenwerking 
tussen technische hogescholen en universitei-
ten en middelbare scholen omdat de aanslui-
ting bij wiskunde erg lastig is. In het programma 
zit o.a. kansberekening en statistiek. Bovendien 
ontwikkelen leerlingen hun wiskundig inzicht  
en onderzoeksvaardigheden tot een hoger  
niveau. Tegenwoordig zijn naast technische en 
andere exacte opleidingen ook bepaalde eco-
nomische opleidingen heel blij met leerlingen 
die wiskunde D gevolgd hebben. Lang niet alle 
scholen bieden wiskunde D als keuzevak aan. 
Het Altena College wel. 

3.5 Informatica

In de tweede klas besteden wij extra aandacht 
aan de ontwikkeling van computervaardigheden 
en van “computerdenken”. Veel scholen hebben 
het aparte vak informatica afgeschaft, maar onze 
school heeft de lestijd juist verdubbeld. We leren 
de leerlingen daarin veel meer dan werken met 
word, excel of powerpoint. Want (om een voor-
beeld te noemen) een goede presentatie geven 
is veel meer dan een goede powerpoint maken. 
Afhankelijk van de belangstelling en talenten 
van leerlingen kunnen ze bij het maken van hun  
opdrachten kiezen uit drie profielen: multimedia, 
internet & sales en technische informatica.

3.6 Technische Natuurkunde 
en Informatica (TNI)

TNI is een interdisciplinair vak waarbij leerlingen 
uit de derde klas kunnen ontdekken hoe leuk 
techniek, ICT en wetenschap kunnen zijn. TNI is 
speciaal ontwikkeld op het Altena College. Leer-
lingen gaan aan het werk als een industrieel 
ontwerper en kunnen hun ontwerpen op school 
3D-printen. Ze maken als elektrotechnicus hun 
eigen elektronische gadgets en gaan als pro-
grammeur een zelfrijdende auto bouwen. 

Zo worden er op een praktische, creatieve manier 
allerlei technische onderwerpen behandeld. Het 
is de perfecte opstap naar de technische vakken 
in de bovenbouw, maar uiteindelijk ook naar een 
opleiding en loopbaan in een steeds meer op 
technologie gerichte samenleving.

3.7 IT-Skills (ITS) 

ITS staat voor Informatie Technologie Skills, of 
IT-Skills. Dit vak wordt vanaf dit jaar aangebo-
den in de brugklas en zal leerlingen een half school-
jaar lang op een speelse manier de vaardigheden  
geven die ze nodig hebben om "digitaal te overleven". 

In onze samenleving neemt het belang van ICT 
steeds meer toe. Leerlingen kunnen er niet meer 
omheen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. 
Aan de ene kant worden leerlingen overspoeld 
met informatie, en aan de andere kant zijn er bij-
zonder veel nuttige zaken te leren. Het nieuwe 
schoolvak ITS biedt uitkomst: snel wegwijs wor-
den op de computer/telefoon en daarnaast leren 
hoe je er verstandig mee omgaat.
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3.8 Economie en 
 Maatschappij
Business School voor HAVO en Atheneum 
Leerlingen met ambitie voor het opzetten van 
een eigen bedrijf, een baan in de accountancy 
of een andere economische tak, worden op een 
nuttige en interessante manier voorbereid op 
het bedrijfsleven.

In de onderbouw wordt extra aandacht besteed 
aan ondernemerschap. Onderwerpen als solli-
citeren, marketing en bedrijfsrekenen worden 
soms in het normale lesprogramma en soms in 
de vorm van een casus behandeld. 

In de bovenbouw houdt deze uitbreiding op het 
gekozen profiel onder andere in dat er als profiel-
werkstuk een businessplan wordt opgesteld. Bo-
vendien kan een officieel certificaat Elementair 
Boekhouden worden behaald bij de Associatie.

Maatschappijwetenschappen
Bij het vak maatschappijwetenschappen gaan 
wij aan de slag met actuele onderwerpen die 
spelen in de wereld. We hebben het over zaken 
die grote groepen mensen bezig houden zoals 
terrorisme, vergrijzing, armoede, werkeloosheid 
etc. Aan de hand van kennis uit de sociologie, 
politicologie, rechten en andere sociale weten-
schappen leren ze deze problemen diepgaand 
te begrijpen en hoe je hiervoor oplossingen 
kunt formuleren.

Bij maatschappijwetenschappen doen de leerlin-
gen vaardigheden op zoals het schrijven van een 
sterk essay en het analyseren van ingewikkelde 
casussen waardoor ze een goede basis opbou-
wen die bij iedere vervolgstudie van pas komt.
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op persoonlijke vorming. We leren leerlingen na 
te denken over de vraag wie ze zelf zijn, wat ze  
vinden en waarom. Wij dringen niets op, maar 
dagen leerlingen uit goed na te denken en een 
beargumenteerde keuze te maken in de levens-
vragen en ethische dilemma’s.

3.12 Buitenschoolse  
activiteiten

Leerlingvereniging Sameos
De schoolclub, SAMEOS, is er voor alle leerlin-
gen van onze scholengemeenschap. SAMEOS 
organiseert allerlei buitenschoolse activiteiten, 
meestal op avonden. Zo zijn er onder andere: 
een brugklaskennismakingsfeest, themafeesten, 
discoavonden, een kerstbal en een slotfeest. Er 
worden avonden voor zowel de onderbouw (klas 
1 en 2) als voor de bovenbouw (klas 3 en hoger) 
georganiseerd. Leerlingen worden automatisch 
lid van de schoolclub en hebben veelal gratis 
toegang tot de diverse avonden die binnen de 
school gehouden worden. De organisatie van SA-
MEOS is in handen van een aantal docenten en 
minimaal 10 leerlingen.

Podiumfestival 
Elk jaar kunnen leerlingen hun talenten laten zien 
tijdens het Podiumfestival. Voor een groot publiek 
en in de schijnwerpers showen zij hun act (dans, 
zang, cabaret, muziek) op het podium. Het aanbod 
van talent is zo groot dat we eerst audities houden.

3.13 Maatschappelijke stage

Alle tweedejaars leerlingen zijn verplicht om 30 
uur stage te lopen buiten de schooluren om. 
Maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk en is 
van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
van het kind. Leerlingen moeten zelf contact 
leggen, afspraken maken, afspraken nakomen, 
samenwerken en soms leiding geven aan een 
groepje kinderen. 

3.9 Altena Talent

In de onderbouw worden getalenteerde leerlingen 
uitgenodigd om deel te nemen aan het talenten-
programma. Zij werken een aantal uren in de week 
aan uitdagende taken. Voorbeelden van taken zijn: 
programmeren, zelf muziek componeren, schilde-
ren op doek. 

Voor alle leerlingen in de 2e klas en hoger hante-
ren we het “8 plus” principe. Dit houdt in dat een 
leerling die bij een bepaald vak een 8 of hoger 
gemiddeld staat onder bepaalde voorwaarden als 
beloning vrijstelling van enkele lessen van dat vak 
kan krijgen. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen ook al modu-
les op de universiteit volgen. Ook bestaat de mo-
gelijkheid de module filosofie te volgen of deel te 
nemen aan de debatclub van het atheneum.

3.10 Muziek en beeldende 
vorming

Alle leerlingen krijgen in alle klassen van de  
onderbouw muziekonderwijs. In de bovenbouw 
is het een keuzevak voor het examen op het  
mavo,  havo en atheneum. Voor beeldende vorming 
geldt hetzelfde. De school hangt trouwens vol met 
prachtige werkstukken die gemaakt zijn in de les-
sen beeldende vorming .

3.11 Godsdienst

Bij het vak Godsdienst ligt in klas 1 en 2 het accent 
op basiskennis van de Bijbel en het christelijk  
geloof. In de bovenbouw is Godsdienst gericht 
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Veel informatie is te vinden op onze website: 
www.altenacollege.nl. 

Daar is met grote regelmaat ook nieuws te vinden 
over de school of over activiteiten. We hebben 
er daarom voor gekozen de informatie in deze 
Schoolgids te beperken. Naast de algemeen toe-
gankelijke website is er een ouderportaal en een 
leerlingenportaal.

Het ouderportaal is alleen toegankelijk voor ou-
ders/verzorgers van leerlingen. Het bevat naast 
specifieke informatie voor ouders/verzorgers ook 
informatie over de leerling zoals het rooster, huis-
werk, resultaten en absentie. Elke ouder/verzor-
ger heeft of krijgt een toegangscode.

Het leerlingenportaal is alleen toegankelijk voor 
leerlingen. Het bevat naast specifieke informa-
tie voor leerlingen ook informatie over het eigen 
rooster en over huiswerk, resultaten en absentie. 
Elke leerling heeft of krijgt een toegangscode. 
Met die code heeft de leerling ook toegang tot 
SOMtoday. Daarin staan het huiswerk en de cij-
fers, maar bijvoorbeeld ook aanvullend lesmateri-
aal en studiewijzers over een langere periode. 

Op onze website kunt u meer informatie  
vinden over de volgende onderwerpen:

 • De inrichting van het onderwijs in de  
volgende leerjaren:

   o  Leerjaar 3 en 4 mavo
   o  Leerjaar 3, 4 en 5 havo
   o  Leerjaar 3, 4, 5 en 6 atheneum
 • Het Schoolreglement & Leefregels
 • De regels omtrent verlof, disciplinaire maat- 

regelen, schorsing en verwijdering
 • Passend onderwijs en het samenwerkingsverband
 • Mogelijkheid tegemoetkoming in de schoolkosten 

van het Rijk
 • De klachtenregeling

Privacy
Het Altena College respecteert de privacy van ieder-
een die bij de school betrokken is. Als school werken 
wij met verschillende soorten persoonsgegevens, 
zoals adresgegevens, emailadressen en resultaten 
(cijfers). Daar gaan wij zorgvuldig mee om. In de pri-
vacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft 
op de persoonsgegevens van leerlingen en hun 
wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar 
meer over. Deze privacyverklaring is te vinden op de 
website www.altenacollege.nl

4 Digitaal



5De inrichting 
van het onderwijs
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5.1 De brugklas 

Onze brugklassen
In de brugklas wordt gewerkt met twee typen 
klassen: mavo/havo brugklassen en havo/athe-
neum brugklassen, afgekort MH-brugklassen en 
HA-brugklassen. Het niveau van het onderwijs en 
de toetsing in de MH-klassen is zo gekozen dat 
een goede voorbereiding wordt gerealiseerd op 
mavo-2 en havo-2. Het niveau in de HA-klassen is 
een goede voorbereiding op havo-2 en athe-
neum-2. Leerlingen die in de brugklas van het  
Altena College starten worden ingedeeld in één 
van deze twee typen brugklassen, ook wel dak-
pannen genoemd: mavo/havo of havo/athe-
neum. Deze indeling vindt plaats op basis van de 
adviezen van de basisscholen. 

Over leerlingen bij wie niet op voorhand duidelijk 
is wat het best passende type brugklas is, vindt 
nader overleg met de basisschool plaats.
De pedagogische doelen die we met de brugklas 
nastreven zijn:

 • Leerlingen moeten zo snel mogelijk op het 
goede schooltype zitten, zodat ze op een voor 
hen passend niveau onderwijs en begeleiding 
krijgen aangeboden;

 • De potentiële mavo-leerlingen moeten  
niet overvraagd worden, want dat kan tot 
demotivatie leiden;

 • De potentiële atheneum-leerlingen moeten 
voldoende uitdaging krijgen om zich optimaal 
te kunnen ontplooien;

 • Voor leerlingen die niet uitgesproken geschikt 
zijn voor mavo of atheneum, moeten er  
voldoende overstapmogelijkheden blijven;

 • Leerlingen moeten zich prettig voelen. De 
samenstelling van de klas en resultaten die 
leerlingen redelijkerwijs kunnen halen, zijn 
daarbij van belang. 

Zij moeten daarbij echter wel rekening houden 
met de verdeling over de twee typen brugklas-
sen. Soms komt het voor dat naderhand blijkt dat 
leerlingen in een verkeerd type brugklas terecht 
zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat in geval van 
twijfel verkeerd is gekozen, of omdat leerlingen 
zich soms anders ontwikkelen dan verwacht werd 
aan het einde van groep acht. 

Dit vangen we op door tijdens het eerste brugjaar 
rond de kerstvakantie één overstapmoment te 
maken. Leerlingen van wie op dat moment duide-
lijk is geworden dat ze beter in het andere brug-
klastype op hun plaats zijn, kunnen op dat moment 
overstappen. Er zijn natuurlijk criteria om hiervoor 
in aanmerking te komen. Uiteindelijk wordt dit in de 
docentenvergadering van een klas bepaald. 
Ook aan het einde van de brugklas en in hogere 
jaren blijven er overstapmogelijkheden.

Toelating en indeling
Een toelatingscommissie beoordeelt de aange-
melde leerlingen n.a.v. het advies van de basis-
school dat onderdeel is van het Onderwijskundig 
Rapport. Bij de overgang van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs is het van het allergrootste 
belang dat leerlingen worden geplaatst op een 
school en op een schooltype dat bij hen past. In 
dit verband wil dat zeggen: een school die een 
opleiding aanbiedt die past bij de capaciteiten en 
interesses van het kind. 

Doel van de brugklas
De brugklas is de schakel tussen het basisonder-
wijs en het voortgezet onderwijs. Naast het aan-
brengen van kennis en vaardigheden staan de 
volgende elementen centraal:
 • de oriëntatie 

De leerling moet wegwijs worden gemaakt 
in de nieuwe school en moet wennen aan 
de vele vakken. De leerling moet zich bij alle 
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nieuwe vakken positief leren bewegen. Hij/
zij moet nieuwe studiemethoden doorzien en 
zich een goede studiehouding eigen maken. 

 • de begeleiding 
Docenten in het algemeen en de klassen- 
mentoren in het bijzonder proberen obstakels 
te herkennen die bij individuele leerlingen het 
bereiken van de onderwijsdoelen kunnen  
belemmeren. Zo mogelijk worden deze  
problemen aangepakt en/of voorkomen.  
(zie verder hoofdstuk 7) 

 • de determinatie 
Docenten trachten gegevens te verzamelen 
omtrent begaafdheid, de werkhouding en de 
belangstelling van de leerling. 

 • de advisering 
De docenten dienen aan het einde van het 
brugjaar een zo verantwoord mogelijke beslis-
sing te nemen over de verdere mogelijkheden 
van de leerling en het voor haar of hem meest 
passende schooltype.

Introductie
In juni is er een kennismakingsmiddag. Onder leiding 
van de mentor wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • kennismaking met elkaar en de mentor
 • het schoolgebouw

De eerste schooldag is er een introductiemoment. 
Onder leiding van de klassenmentor worden  
allerlei praktische zaken doorgenomen:

 • uitleg lesrooster
 • de schoolagenda
 • het schoolgebouw
 • bezoek aan het sportveld

"Extra aandacht
zorgt ervoor dat 

leerlingen zich
snel thuis voelen"
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 • eet- en drinkmogelijkheden
 • formulieren
 • kennismaking

In de eerste schoolweek is er verder een intro-
ductiedag voor de brugklasleerlingen. Dit om de 
goede sfeer binnen de klassen te bevorderen. 

Tevens zal door alle docenten tijdens de eerste 
lessen extra aandacht besteed worden aan de 
nieuwe situatie zodat de leerlingen zich snel thuis 
voelen op onze school. De klassenmentor speelt 
hierbij een belangrijke rol, ook in de tijd na de  
introductieweek d.m.v. de studieles en het men- 
toruur. Daarnaast zijn er “lentoren” die de leer- 
lingen aan het begin van het schooljaar verder  
wegwijs maken. Een lentor is een leerling uit de  
“voor-examenklas” die de brugklasmentoren on-
dersteunt.

 5.2 2e leerjaar mavo, havo  
en atheneum 

Als vervolg op de dakpanconstructie in de brug-
klas, vindt er in het tweede leerjaar een volledi-
ge uitsplitsing in de schooltypen mavo, havo en 
atheneum plaats. Het aantal vakken in dit leerjaar 
is groter dan in de brugklas. 

De havo-leerlingen afkomstig uit de mavo/havo 
brugklas en uit de havo/atheneum brugklas  
komen samen in havo-2. Het zal voor ieder van 
hen even wennen zijn aan het niveau in havo-2. 
De school besteedt hier uiteraard passende aan-
dacht en zorg aan. 
Aan het einde van het tweede leerjaar is het in 
uitzonderlijke gevallen nog mogelijk bevorderd te 
worden naar het derde leerjaar van een "hogere" 
afdeling. 

Voor informatie over de opbouw van leerjaren 3 
en hoger, verwijzen wij u naar onze website.

5.3 Doorstroom- 
mogelijkheden

ARBEIDSMARKT

W.O.

HBO
MBO

niveau 3 / 4

6 atheneum

5 havo 5 atheneum

4 mavo 4 havo 4 atheneum

3 mavo 3 havo 3 atheneum

2 mavo 2 havo 2 atheneum

Brugklas
mavo / havo

Brugklas
havo / atheneum

GROEP 8 BASISONDERWIJS
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6
De dagelijkse 

onderwijspraktijk

6.1 Lessentabel onderbouw en mavo

Vak Afkorting Brug-
klas

M2 M3 M4 H2 A2 H3 A3
v v k v k v v v v

Godsdienst gd 2 1 1  1 1 1 1
Maatschappijleer ma 2
Nederlandse taal ne 4 3 3 4 3 3 3 3
Nederlands en Anglia nex 0,5 0,5 0,5
Franse taal fa 3 3 3 4 3 3 3 3
Duitse taal du 3 3 4 3 3 3 3
Engelse taal en 3 3 3 4 3 3 3 3
Anglia an (0,25) 0,5 0,5
Geschiedenis en staatsinrichting gs / gsv 2 2 3 4 2 2 2 2
Aardrijkskunde ak 2 2 2 4 2 2 2 2
Wiskunde wi 4 3 3 4 3 3 4 4
Wiskunde / rekenen wix 0,5
Natuur en Wetenschap new 3 4 3 3
Natuurkunde / Natuur- en Scheikunde 1 na / nask1 3 4 2 2
Scheikunde / Natuur- en Scheikunde 2 sk / nask2 3 4 2 2
Biologie bi 2 4 1 1
Technische natuurkunde en informatica tni 1 2
Economie ec 2 2 4 2 2
Informatica in 2 2 2
Informatie Technologie Skills its 0,5
Kunstvakken II muziek kmu 4
Kunstvakken II bld vk-tekenen bte 4
Kunstvakken II bld vk-handenarbeid bha 4
Beeldende vorming bv 2 2 2 2 2 2
Muziek mu 1 1 3 1 1 1 1
Tekenen te 3
Handenarbeid ha 3
Lifestyle & Duurzaamheid led 2  2 2
Bewegingsonderwijs bo 4 2 3 2 2 2 2
Studieles sl 1
Mentoruur mtu 1 1 1 0,5 1 1 1 1
Studiebegeleiding / zelfwerkzaamheid sb/zw 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal 33,5 37 24 24 11,5 48 34 34 37 38
Totaal incl keuze 36 27,5 à 31,5
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6.2 Lessentabel bovenbouw Havo en Atheneum 
Vak Afkorting Examen Gem C&M E&M N&G N&T H4 H5
Godsdienst gd S X 1 1
Maatschappijleer maat S X 2
Nederlandse taal en literatuur netl S+C X 3 4
Engelse taal en literatuur entl S+C X 4 3
Mentoruur mtu nvt X 1 0,5
Culturele en kunstzinnige vorming ckv S X 2
Bewegingsonderwijs bo S X 2 2
Studiebegeleiding en zelfwerkzaamheid sb/zw nvt X 2 2
Franse taal en literatuur fatl S+C   X*   X* 4 3
Duitse taal en literatuur dutl S+C   X*   X* 4 3
Geschiedenis ges S+C X X 3 3
Aardrijkskunde ak S+C   X*   X*   X* 3 4
Maatschappijwetenschappen maw S+C   X*   X* 3 3
Wiskunde A wisA+ S+C X X 4 3
Wiskunde B wisB S+C X 4 3
Rekenen rek nvt 1
Wiskunde D wisD S+C   X* 3 2
Natuurkunde nat S+C   X* X 4 3
Scheikunde schk S+C X X 4 3
Biologie biol S+C X   X* 4 3
Natuur, leven en technologie nlt S   X*   X* 3 3
Economie econ S+C   X* X 4 3
Management en Organisatie m&o S+C   X* 1*
Bedrijfseconomie beco S+C 3 3
Kunst(muziek) kumu S   X* 2 2
Kunst(beeldende vormgeving) kubv S   X* 2 2
Theoretische gedeelte uit kumu en kubv kua++ C   X* 1 2
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Vak Afkorting Examen Gem C&M E&M N&G N&T A4 A5 A6
Godsdienst gd S X 1 1 1
Maatschappijleer maat S X 2
Nederlandse taal en literatuur netl S+C X 3 3 3
Engelse taal en literatuur entl S+C X 3 3 3
Mentoruur mtu nvt X 0,5 0,5 0,5
Culturele en kunstzinnige vorming ckv S X 3
Bewegingsonderwijs bo S X 2 2 1
Studiebegeleiding en zelfwerkzaamheid sb/zw nvt X 2 2 2
Franse taal en literatuur fatl S+C    X *    X * 3 3 3
Duitse taal en literatuur dutl S+C    X *    X * 3 3 3
Geschiedenis ges S+C X X 2 3 3
Aardrijkskunde ak S+C    X *    X *    X * 2 3 3
Maatschappijwetenschappen maw S+C    X *    X * 4 4
Wiskunde A wisA+ S+C X X 3 3,5 3
Wiskunde B wisB S+C X 3 4 4
Wiskunde C wisC +++ S+C X (3) 3,5 3
Wiskunde D wisD S    X * 3 3
Natuurkunde nat S+C    X * X 2 4 3
Scheikunde schk S+C X X 2 3 3
Biologie biol S+C X    X * 2 3 3
Natuur, leven en technologie nlt S    X *    X * 4 4
Economie econ S+C    X* X 2 3 3
Management en Organisatie m&o S+C    X * 4
Bedrijfseconomie be S    X* 4 2
Kunst(beeldende vormgeving) kubv S    X* 2 2
Theoretische gedeelte uit kumu en kubv kua++ C 2 2

In C&M : 1 van ak, maw, ec; 1 van fa, du; 1 van mu, bv, fa, du   
In E&M : 1 van fa, du, m&o/beco, ak, maw
In N&G : 1 van nlt, ak, na
In N&T : 1 van nlt, wd, bi
       
+ : wa mag vervangen worden door wb
++ : het theoretisch gedeelte uit mu en bv is samengevoegd tot kua 
*) :  In 2019-2020 is er een bezemgroepje m&o omdat het programma m&o behoorlijk verschilt van dat van be. 
  De teruggekeerde gezakten met m&o volgen grotendeels de lessen be, maar hebben 1 lesuur per week specifiek les m&o.

In C&M : 1 van ak, maw, ec; 1 van mu, bv, fa, du   
In E&M : 1 van mvt, m&o, ak, maw
In N&G : 1 van nlt, ak, na
In N&T : 1 van nlt, wd, bi
       
+ : wa mag vervangen worden door wb
++ : het theoretisch gedeelte uit mu en bv is samengevoegd tot kua
+++ : wc wordt in A4 bij wa gevoegd



6.3 Lestijden en pauzes 

Lesrooster

les 1 08.25 - 09.20 uur

les 2 09.20 - 10.05 uur

les 3 10.05 - 10.50 uur

kleine pauze 10.50 - 11.10 uur

les 4 11.10 - 12.00 uur

les 5 12.00 - 12.45 uur

grote pauze 12.45 - 13.10 uur

les 6 13.10 - 14.00 uur

les 7 14.00 - 14.45 uur

les 8 14.45 - 15.30 uur

les 9 15.30 - 16.15 uur

6.4 Rooster 

Roosters kunnen in de loop van het jaar veranderen. 
Ook kan het voorkomen dat een leerling naar het 
huiswerkcentrum moet of naar de “terugkom-
klas”. Daarom is het niet verstandig vaste afspra-
ken te maken voor lessen buiten school of voor 
bijbaantjes vóór 16.15 uur. Schoolactiviteiten gaan 
tot 16.15 uur namelijk altijd voor boven activiteiten 
buiten school of bijbaantjes.
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 6.5 Maatregelen om lesuitval 
te verminderen

Maatregelen om lesuitval te verminderen zijn o.a.:
 • Opvanglessen brugklassen en tweede klassen 

bij tussenuren, ontstaan door afwezigheid van 
docenten;

 • Op bepaalde vergaderdagen een verkort 
lesrooster;

 • Controle afwezigheid door conrectoren;
 • Tentamens worden op maandag les 1 en 2  

gehouden. Deze uren zijn speciaal ingeroos-
terd, zodat er geen lesuitval ontstaat.

 6.6 Verzuim van de lessen
 
Het spreekt vanzelf dat alle leerlingen verplicht 
zijn alle lessen en andere voor leerlingen geor-
ganiseerde activiteiten bij te wonen. Soms zal dat 
niet lukken en moet de leerling verzuimen. Dan is 
het belangrijk dat de school daar tijdig over wordt 
geïnformeerd. 
Alle zaken betreffende absentie of vrijstelling van les-
sen worden door de betrokken conrector geregeld.

 • Indien van te voren bekend is dat er één of 
meerdere uren verzuimd moet(en) worden, 
bijv.: doktersbezoek, bruiloft, begrafenis e.d., 
is het in het algemeen voldoende als ouders/
verzorgers van de leerling vooraf vrij vragen.

 • Als men onverwachts thuis moet blijven we-
gens ziekte e.d., dient men de school hiervan 
vóór 10 uur telefonisch te berichten.

 • Wanneer een leerling vóór het einde van zijn 
lessen op een bepaalde dag de school verlaat, 
dient deze zich af te melden bij de betreffen-
de conrector of bij diens afwezigheid bij de 
administratie. Wij willen graag dat de ouder(s)/
verzorger(s) de thuiskomst van de leerling 
bevestigen. 

Leerlingen die zonder toestemming van de 
schoolleiding buiten de schoolvakanties de les-
sen verzuimen om vakantie te houden, zullen niet 
in de gelegenheid gesteld worden om repetities, 
schriftelijke overhoringen en tentamens in te  
halen. Voor de gemiste repetities, schriftelijke 
overhoringen en tentamens zal het cijfer één  
worden gegeven. Ook zal de leerplichtambtenaar 
van het verzuim in kennis worden gesteld. 

Informatie m.b.t de verlofregeling alsmede discipli-
naire maatregelen, schorsing en verwijdering kunt 
u vinden op onze website: www.altenacollege.nl

6.7 Veiligheid in en om de 
school 

Wij vinden het heel belangrijk dat de school een 
veilige omgeving is voor leerlingen en perso-
neelsleden. Om dat te bereiken hebben we op 
het Altena College duidelijke leefregels. In het in-
formatieboekje, dat alle leerlingen aan het begin 
van de cursus krijgen uitgereikt, kunt u deze vin-
den. In de dagelijkse praktijk zien we er ook op toe 
dat de omgangsregels worden nageleefd. Verder 
besteden we in de lessen Tumult in de eerste en 
tweede klassen aandacht aan omgangsregels. 
In de brugklas is er een anti-pestproject en in de 
derde klassen een anti-discriminatieproject.

Bij problemen rond pesten is de mentor de eerst 
aangewezen persoon binnen school om dit mee 
te bespreken. Bij zwaardere problematiek zal de 
conrector erbij betrokken worden. 

Bij extreme vormen komt ook de rector in beeld. 
Elke school dient een coördinator sociale veilig-
heid te hebben. Deze persoon coördineert het  
beleid t.a.v. sociale veiligheid en wordt door  
medewerkers en ouders/verzorgers ingeschakeld 



op het moment dat na onderling overleg, gesprek 
en lichtere maatregelen het pestgedrag niet blijkt 
te stoppen. Voor onze school is dat de rector, drs. 
G. van der Beek. 

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje. 
In dit kluisje kan de leerling persoonlijke eigendom-
men opbergen. Het is niet toegestaan het kluisje te 
gebruiken voor opslag van materialen die brandge-
vaarlijk of explosief zijn, dan wel materialen die bij 
wet of bij schoolregel verboden zijn. Alleen in geval 
van een redelijk vermoeden van misbruik van het 
kluisje kan een lid van de schoolleiding een kluisje 
openen. Als er een redelijk vermoeden is dat een 
leerling niet toegestane zaken in zijn/haar school-
tas heeft, kan een lid van de schoolleiding de in-
houd van de tas controleren. In geval van strafbare 
feiten wordt door de school altijd aangifte bij de 
politie gedaan. 

6.8 Roken niet toegestaan 

Leerlingen mogen niet roken in het school- 
gebouw of op het schoolterrein.

6.9 Studiecentrum

Het studiecentrum fungeert als informatie- en 
studieruimte voor leerlingen en docenten en biedt 
plaats aan ongeveer 80 personen. In het biblio-
theekgedeelte zijn verhalende en informatieve 
boeken te vinden, alsmede actueel documentatie- 
materiaal, tijdschriften, kranten en audiovisuele  
media. In de centrale studieruimte zijn 35 werk-
plekken, waaronder 20 ICT-werkplekken met 
internetaansluiting. In het aangrenzende stilte- 
centrum zijn nog eens 45 werkplekken zonder 
ICT-faciliteiten. Deze ruimte is ingericht om in rust 
en stilte te werken. De voor de bovenbouw gel-
dende studiehuisuren worden in het studiecen-
trum ingeroosterd. De leerlingen kunnen tijdens 
deze uren werken aan een vak naar keuze. Ook 
met betrekking tot het informatievaardig maken 
van de leerlingen speelt het studiecentrum een 
belangrijke rol. De leerlingen van het Altena Col-
lege hebben een speciale bibliotheekpas die in 
combinatie met de schoolpas toegang geeft tot 
de faciliteiten van de openbare bibliotheken in 
de regio. Om gebruik te kunnen maken van de 
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faciliteiten van het studiecentrum is het nood-
zakelijk dat de leerlingen hun schoolpas bij zich 
hebben. De medewerkers van het studiecen-
trum begeleiden de leerlingen bij het zoeken 
naar en het verwerken van informatie. Tevens 
zijn zij verantwoordelijk voor het bewaken van 
het studieklimaat.

6.10 Regeling topsport  
leerlingen 

Voor leerlingen die van hun sportbond de status 
van ‘belofte’ (B), ‘nationaal talent’ (NT)  of ‘inter-
nationaal talent’ (IT) hebben gekregen (deze sta-
tus is bij het NOC*NSF op te vragen) of die door 
de schoolleiding na consultatie van de vakgroep 
bewegingsonderwijs (b.o.) daarmee gelijk worden 
gesteld, is er de mogelijkheid om enige facilite-
ring met betrekking tot de lessen b.o. te krijgen. 

Er zijn de volgende faciliteringsmogelijkheden: 
1. Het volgen van de lessen b.o. op een ander 

moment, dus samen met een andere klas.
2. Het deels volgen van de lessen b.o., met al of 

niet een aanvullende vervangende opdracht 
van beperkte omvang.

3. Het geheel vrijgesteld worden van de lessen 
b.o., maar er moet wel een vervangende op-
dracht gedaan worden van beperkte omvang.

4. Het geheel vrijgesteld worden van de lessen 
b.o. zonder vervangende opdracht. 

De schoolleiding beslist na overleg met de be-
treffende docent b.o. of een faciliteit wordt aan-
geboden en zo ja, welke. 
Faciliteit 4 zal alleen in uitzonderlingsgevallen 
worden toegepast; in de examenklas is faciliteit 4 
sowieso niet mogelijk vanwege de landelijke re-
gels rond het eindexamen. 
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7.1 Overzicht begeleidings-
systeem 

Ons begeleidingssysteem is het klassenmentoren-
model. Hieronder is dit model schematisch weer-
gegeven. De begeleiding in de eerste en tweede 
lijn wordt uitgevoerd door personeelsleden die 
aan de school verbonden zijn. In de eerste lijn is 
dat de klassenmentor, in de tweede lijn zijn dat de 
decaan, de schoolleiding, de studiebegeleider, de 
begeleider dyslexie, de begeleider hoogbegaafde 
leerlingen, de intern coach, de counselor en de 
zorgcoördinator. Bij de leerlingbegeleiding zijn ver-
schillende personen betrokken.
Alle aspecten van de begeleiding zijn uitvoerig 
omschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel, 
te vinden op onze website.

Hierna wordt beschreven wie zij zijn en wat hun 
taak is bij de begeleiding van leerlingen.

7.2 Klassenmentoraat 

Elke klas heeft een klassenmentor. Een belangrij-
ke taak van de klassenmentor is het volgen van 
de studieprestaties van de aan zijn/haar zorg 
toevertrouwde leerlingen. Verder houdt de klas-
senmentor het welbevinden van de individuele 
leerling in het oog. Regelmatig overleggen klas-
senmentoren en leerlingen samen over studie- 
en andere zaken. Voor ouders/verzorgers is de 
klassenmentor het eerste aanspreekpunt. De 
klassenmentor speelt tevens een belangrijke rol 
bij de advisering m.b.t. de schoolloopbaan. In sep-
tember van elk jaar is er een kennismakingsavond 
met de klassenmentor.

7.3 Leerlingvolgsysteem en 
ouderportaal

Om leerlingen goed te begeleiden is het belang-
rijk om steeds over alle gegevens te beschikken. 
Dat geldt voor zowel de ouder(s)/verzorger(s) als 
de begeleiders in school. De hedendaagse tech-
niek biedt daartoe de mogelijkheden. 

De ouders/verzorgers krijgen aan het begin van 
het schooljaar een inlognaam en een wachtwoord. 
Via het ouderportaal kunnen ze met deze inlog-
naam en dit wachtwoord continu de resultaten 
van de leerling volgen. Ook is te zien hoe vaak en 
wanneer de leerling afwezig, te laat of verwijderd 
is, alsmede het huiswerk en rooster van de leerling.

De mentor en conrector kunnen op dezelfde wijze 
de resultaten volgen, alsmede de absentie, het te 
laat komen en de verwijderingen uit de lessen. 

Als de resultaten daar aanleiding toe geven, zal 
de mentor contact opnemen met de ouder(s)/
verzorger(s) of de leerling verwijzen naar de  
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7.5 Huiswerkcentrum

Elke dag kunnen leerlingen van 13.15 – 16.15 uur, 
vrijwillig en zonder kosten gebruik maken van het 
Huiswerkcentrum in de Pitstop. 

In de klassen 2 en hoger kunnen docenten die 
constateren dat een leerling het huiswerk niet 
naar behoren heeft gemaakt, die leerling opdra-
gen in het Huiswerkcentrum huiswerk te maken. 
In de brugklas loopt dit veelal via de mentor. Twee 
onderwijsassistenten houden toezicht en zorgen 
voor een prettige en goede werksfeer. 

7.6 Schooldecanaat 

Voor veel leerlingen is het moeilijk een goede 
keus te maken voor verdere studie en beroep. 
De schooldecanen hebben zich in deze proble-
matiek verdiept en zijn bereid zowel de leerlin-
gen als hun ouders (telefonisch of persoonlijk na 
afspraak) advies te geven over alle zaken die be-
trekking hebben op loopbaankeuzes. Om de 
profielkeuze in de diverse klassen te vergemak-
kelijken, vindt uitvoerige voorlichting plaats door 
middel van lessen, circulaires, informatieavon-
den, gesprekken en excursies. Voor de leerlin-
gen van mavo 3/4, havo 3/4 en atheneum 4/5 
organiseren de decanen een voorlichtingsmarkt 
op het Altena College.

De school is aangesloten bij DeDecaan.net. Lan-
delijk nieuws en andere informatie wordt daar 
automatisch bijgehouden en het schooleigen 
deel wordt beheerd door de decanen. Leerlin-
gen bouwen zo hun eigen keuzedossier op. 
Daarnaast wordt er gewerkt met Qompas voor 
een stukje zelfreflectie en te komen tot goede 
keuzes. Ouders/verzorgers kunnen daar niet al-
leen in meekijken maar worden soms gevraagd 

algemene studiebegeleider. Ouders/verzorgers 
kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. 
Op deze wijze is het mogelijk om het onderwijs- 
leerproces, zoals zich dat dagelijks afspeelt in  
onze scholengemeenschap, te volgen en even- 
tueel tijdig bij te sturen.

Met de basisscholen hebben we de afspraak ge-
maakt dat wij de rapportcijfers en de overgangs- 
gegevens van de leerlingen doorgeven aan de 
basisschool waar de leerlingen groep 8 gevolgd 
hebben. 

De basisscholen kunnen zo zien of hun adviezen in 
de praktijk in redelijke mate uitkomen. Dat is voor 
hen belangrijke informatie om ook in de toekomst 
zo goed mogelijke adviezen te kunnen geven. 

7.4 Studiebegeleiding

Voor alle leerlingen bestaat de mogelijkheid 
van studiebegeleiding bij problemen met de 
studie. De studiebegeleiding valt uiteen in 
2 soorten: algemene studiebegeleiding en 
vakspecifieke studiebegeleiding. Algemene 
studiebegeleiding heeft betrekking op pro-
blemen bij de manier van studeren in het al-
gemeen, zoals bijv. het op een verkeerde ma-
nier leren van de stof, het niet goed kunnen 
indelen van de tijd m.b.t. de studie enz. 
De vakspecifieke studiebegeleiding heeft 
betrekking op studieproblemen bij een on-
derdeel van een bepaald vak. Deze stu-
diebegeleiding is bedoeld om leerlin-
gen met gerichte aandacht en adviezen 
weer op het goede spoor te zetten. Het 
is niet de bedoeling dat leerlingen lang- 
durig ”bijles” krijgen, omdat ze moeite hebben 
met het niveau van de aangeboden leerstof.
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hun mening te geven, o.a. in een competentie-
test.

7.7 Begeleiding hoogbegaafde 
en getalenteerde leerlingen 

De school geeft aandacht aan hoogbegaafde 
leerlingen, van wie de hoogbegaafdheid middels 
een onderzoeksrapport is aangetoond. De bege-
leiding richt zich op persoonlijke begeleiding door 
daartoe speciaal aangestelde docenten. Hoog-
begaafde en getalenteerde leerlingen krijgen 
extra verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden 
om hun talenten verder te ontwikkelen.

7.8 De zorgcoördinator 

De zorgcoördinator coördineert de onderstaande 
aspecten van de zorg op het Altena College in  
samenwerking met de directie en de betrokken 
docenten. 

De zorgcoördinator is voorzitter van het Zorg- 
adviesteam (ZAT) en vertegenwoordigt de 
school in het Samenwerkingsverband PasVOrm 
Gorinchem e.o. (SWV 28.14).

7.9 Counselor 

Naast studiebegeleiding voor leerlingen die pro-
blemen hebben met leren, is er ook begeleiding 
voor leerlingen met andersoortige problemen. 
Gedacht kan worden aan faalangst, schoolangst, 
problemen in de omgang met leeftijdsgenoten 
en problemen thuis, zoals bijv. echtscheiding of  
ruzie met ouder(s)/verzorger(s). In eerste instantie 
zorgt de klassenmentor voor deze begeleiding. Als 
het probleem te groot is, kan de hulp worden in-

geroepen van de counselor, teneinde samen een 
manier te zoeken om de leerling te helpen. Verder 
verzorgen de counselors cursussen “faalangst- 
reductie” en “aanpak examenvrees”. De ouder(s)/
verzorger(s) worden/wordt op de hoogte gebracht 
als hun kind een cursus gaat volgen.

7.10 Zorgadviesteam (ZAT) 

Als de problemen ernstiger van aard zijn, wordt 
er overleg gepleegd in het zorgadviesteam. Het 
ZAT bestaat uit de volgende personen: de zorg-
coördinator, de conrector van de afdeling, Een 
medewerker van het CJG, zo nodig aangevuld 
met de jeugdarts van de GGD en/of de leer-
plichtambtenaar en/of een deskundige van het 
Samenwerkingsverband PasVOrm.

7.11 Leerlingen die extra onder-  
steuning nodig hebben 

Onze school heeft, evenals vergelijkbare scholen, 
een aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig 
heeft. Het gaat hierbij om leerlingen met bijvoor-
beeld ASS,  dyslexie, ADHD/ADD, NLD, een lichame-
lijke handicap of een combinatie hiervan. 
Scholen kunnen bij het samenwerkingsverband Pas-
VOrm geld aanvragen in de vorm van een arrange-
ment om deze extra ondersteuning mogelijk te ma-
ken. Deze extra ondersteuning wordt binnen school 
gegeven door intern coaches en dyslexie coaches, 
die zich hebben gespecialiseerd op dit terrein. 
Daarnaast biedt het samenwerkingsverband hulp 
in de vorm van een orthopedagoog, psycholoog 
en/of ambulant begeleider.
Bij de aanmelding van leerlingen die extra on-
dersteuning nodig hebben wordt vooraf uitvoerig 
overlegd met de toeleverende basisschool, de in-
tern coaches en de ouders om zo goed mogelijk 
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te kunnen beoordelen of onze school de zorg en 
begeleiding kan bieden die het aangemelde kind 
nodig heeft. Als de leerling wordt toegelaten, is 
er zo ook onmiddellijk een handelingsplan be-
schikbaar. 

7.12 Begeleiding dyslexie en 
dyscalculie

Dyslectische leerlingen die in het bezit zijn van 
een dyslexieverklaring, krijgen bij hen passende 
faciliteiten die worden vastgelegd in een hande-
lingsplan. Deze faciliteiten zijn in overeenstem-
ming met het Protocol Dyslexie Voortgezet  
onderwijs. Voorbeelden zijn meer tijd, anders  
kijken naar spelling, aangepaste leesboeken,  
regelkaarten, enz. Vanaf 2016-2017 biedt het  
Altena College Kurzweil3000, het meest com-
plete computerprogramma voor leerlingen met  
dyslexie, in abonnementsvorm aan. Ook DAISY 
boeken kunnen aangevraagd worden. Leerlingen 
met dyscalculie worden op dezelfde manier be-
geleid, hoewel de mogelijke hulpmiddelen voor 
dyscalculie beperkter zijn. 

7.13 Rouwverwerkings- 
groepen

Rouw bij jongeren kan zich op verschillende ma-
nieren uiten.
Verwerking van verdriet en het gemis van een  
familielid binnen een gezin is ook niet tijdgebonden. 
Deze jongeren kunnen belemmerd worden in hun 
functioneren in de klas en in hun schoolwerk. Vaak 
kunnen zij hun verdriet ook niet delen met leeftijds-
genoten.
Sinds enkele jaren werkt de school daarom met  
zogeheten rouwverwerkingsgroepen. Drie docenten 
hebben de cursus ‘Rouwverwerking voor jongeren’ 

gevolgd en hebben met jongeren van onze school 
in acht bijeenkomsten gewerkt, gesproken en sa-
men ervaringen gedeeld. Via een formulier en een 
informatieavond voor leerlingen en hun ouders 
of verzorgers kunnen leerlingen aangeven of 
ze wel of niet willen deelnemen aan een rouw-
verwerkingsgroep. Het is dus op vrijwillige basis. 
Acht avonden spreken meerdere leerlingen met 
elkaar en werken samen. Verlies onder ogen dur-
ven zien, de goede dingen vasthouden èn dingen 
loslaten, verwerken en een plaats geven. Het zijn 
zowel voor de leerlingen als hun ouders/verzor-
gers en de begeleidende docenten intensieve, 
bijzondere en zeer waardevolle avonden. 

7.14 KIES

De KIES-groep is een ondersteuningsgroep voor 
Kinderen In Echtscheiding Situaties. In acht avonden 
ondersteunen we door middel van een lotgeno-
tengroep leerlingen van wie de ouders kort of lang 
geleden gescheiden zijn. Onder begeleiding en in 
een vertrouwelijke sfeer kunnen leerlingen dingen 
delen en kijken we wat een ieder nodig heeft om zijn 
of haar schooltijd op een goede manier te kunnen 
doorlopen.

7.15 M@ZL

Het Altena College heeft aandacht en zorg voor leer-
lingen die vaak of langdurig afwezig zijn na een ziek-
melding. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid 
volgens M@ZL (spreek uit ‘Mazzel’) in het schoolbe-
leid opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advise-
ring van de Ziek gemelde Leerling. Het is een dienst, 
aangeboden door de GGD West-Brabant.

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie 
partijen nauw samen:
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 • de school
 • een jeugdarts
 • de leerplichtambtenaar 

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het 
zorgadviesteam van onze school
.
De werkwijze
In het geval van ziekte vragen ouders/verzorgers aan school vrij-
stelling voor het volgen van het lesprogramma voor hun zoon of 
dochter. Bij langdurig (vanaf de zevende schooldag aaneengeslo-
ten ziek) of frequent (elke vierde ziekmelding in twaalf schoolwe-
ken) ziekteverzuim gaat de mentor in gesprek met de leerling en 
de ouder(s)/verzorger(s) en laat zich zo nodig adviseren door de 
jeugdarts. We vinden het namelijk belangrijk dat de leerling weer zo 
snel mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Naar aanlei-
ding van het gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult 
bij de jeugdarts.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van 
het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt 
samen met leerling en ouders de gewenste zorg. De jeugdarts ad-
viseert over deelname aan het lesprogramma en biedt handvatten 
aan leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school voor het optimalise-
ren van deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is vertrou-
welijk. In verband met het medisch beroepsgeheim koppelt de 
jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van 
leerling en ouder(s)/verzorger(s) terug naar de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd 
schoolverzuim, vanuit zijn verantwoordelijkheid de leer-
plichtwet te handhaven.

"Er is ook begeleiding 
voor leerlingen met 
bijvoorbeeld faalangst"
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8.1 Bevoegd gezag 

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk 
vormt het bevoegd gezag van het Altena Colle-
ge, Christelijke Scholengemeenschap voor mavo-
havo-atheneum te Sleeuwijk. Het bevoegd gezag 
is verantwoordelijk voor de gang van zaken op 
school en stelt het beleid vast.

Het bestuur bestaat uit twee delen: het uitvoerend 
deel van het bestuur en het toezichthoudend deel. 

Het uitvoerend deel van het bestuur wordt ge-
vormd door de rector. 

Het toezichthoudend deel van het bestuur be-
staat uit zeven leden van de Vereniging, die zijn 
benoemd door de ledenraad. De namen van deze 
zeven leden van het toezichthoudend bestuur 
treft u verderop aan. 

De ledenraad wordt uit en door de leden geko-
zen. Naast het benoemen van de leden van het 
toezichthoudend deel van het bestuur heeft de 
ledenraad als taak de betrokkenheid van de leden 
te stimuleren. Verder is de ledenraad de eerste 
gesprekspartner van het bestuur in de horizontale 
dialoog met de maatschappelijke omgeving van 
de school. Voorzitter van de ledenraad is dhr. J. 
van der Giessen.

8.2 Medezeggenschapsraad 

Aan de school is een medezeggenschapsraad 
verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordi-
gers van het personeel, de ouders/verzorgers en 
de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aan-
gelegenheden van de school met het bestuur 
en de rector te bespreken. Voor een aantal be-

langrijke beslissingen m.b.t. de school heeft het  
bestuur voorafgaand advies of instemming van 
de medezeggenschapsraad nodig. De medezeg-
genschapsraad bestaat uit 6 personeelsleden,  
3 ouders/verzorgers en 3 leerlingen. 

8.3 Directie 

1. De rector, de heer drs. G. van der Beek, heeft de 
algemene leiding. 

Tot zijn taak hoort o.a.: 
a. de contacten naar buiten, 
b. personeelsvoorziening, 
c. zorg voor gebouwen en terreinen, 
 
Verder is de rector tevens uitvoerend bestuurder. 

2. De conrectoren regelen o.a. voor hun afdeling 
alle zaken betreffende de leerlingen, zoals 
verlof, ziekte, verzuim, te laat komen, verwij-
dering uit de les, contact met de ouder(s)/
verzorger(s), toelating van nieuwe leerlingen. 
Voor de brugklassen en de 2e klassen havo en 
atheneum wordt dit geregeld door mw. W.H. 
van Haaften. 

 Voor de 2e, 3e en 4e klassen mavo wordt dit ge-
regeld door dhr. A. van Es. Voor de 3e, 4e en 5e 
klassen havo wordt dit geregeld door drs. J. Vos. 
Voor de 3e, 4e, 5e en 6e klassen atheneum wordt 
dit geregeld door dhr. H.E. de Vries. De dagelijkse 
rooster- en organisatorische zaken worden gere-
geld door dhr. A.J. van Vuuren MEd. 

8.4 Onderwijsondersteunend 
personeel (OOP) 

Tot het onderwijsondersteunend personeel  
behoren: administratief personeel, conciërges, 
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kantinebeheerster, interieurverzorgsters, mede-
werksters studiecentrum en de onderwijsassis-
tenten. Het onderwijsondersteunend personeel 
is voor de dagelijkse gang van zaken van groot  
belang voor de school.

8.5 Leerlingenstatuut 

Het leerlingenstatuut is te vinden op de website 
en het ouder- en leerlingenportaal.

8.6 Leerlingenraad 

De leerlingen van de school worden vertegen-
woordigd door de leerlingenraad van het Altena 
College, genaamd Provas. Dat is Tsjechisch voor 
“Voor jou”. Provas vergadert zo vaak als nodig 
is en kan zich op eigen verzoek laten adviseren 
door twee docenten, die geen stemrecht hebben  
binnen de leerlingenraad. De directie heeft zich 
via het reglement verplicht de adviezen van de 
leerlingenraad uiterst serieus te nemen. 

In het kort komen de taken van Provas op het  
volgende neer:
 • De leerlingen de mogelijkheid bieden hun 

wensen en commentaar te uiten;
 • Het vormen van een discussieplatform voor de 

leerlingen;
 • Het bespreken van de wensen en het  

commentaar van leerlingen met de directie;
 • Adviesorgaan zijn voor de leerlingengeleding 

van de MR. (de leerlinggeleding van de MR 
bestaat uit leden van de leerlingenraad).

8.7 Eén rapport  

Op het Altena College wordt gewerkt met een jaar-
cijfer.
Dat betekent dat alle cijfers gedurende het jaar op 
dezelfde manier voor het eindrapport meetellen.
Er zijn twee ouderspreekdagen in november en 
maart waarop ouders/verzorgers met de vakdo-
centen kunnen spreken. Op die middagen/avonden 
wordt voor de bespreking uitgegaan van de tussen-
stand van dat moment. Er wordt tussendoor geen 
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rapport meegegeven. U kunt altijd contact opne-
men om persoonlijk een afspraak te maken met de 
mentor, de docent of de betrokken conrector. 

8.8 Berichten van school 

Regelmatig ontvangt u berichten, inlichtingen en 
uitnodigingen per e-mail. Het komt ook voor dat 
u per brief wordt geïnformeerd. Deze worden dan 
aan de leerlingen meegegeven. Wij attenderen 
de leerlingen erop deze thuis af te geven, maar 
verzoeken de ouders/verzorgers er af en toe bij 
hun kinderen naar te informeren. Ook op het ou-
derportaal kunt u brieven en publicaties vinden. 
Enkele malen per jaar verschijnt "Altena Actueel", 
het informatiebulletin voor ouders/verzorgers.  

8.9 Lidmaatschap  
schoolvereniging 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor 
Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te 

Sleeuwijk. Indien u het principe "een school van 
de ouders/verzorgers" een warm hart toedraagt 
en met de visie van de vereniging instemt, wordt 
u van harte uitgenodigd lid te worden. Ouders/
verzorgers van schoolgaande kinderen zijn niet 
automatisch lid van de vereniging. Het opgave-
formulier vindt u achterin deze schoolgids. 

8.10 Algemene informatie 

De landelijke overheid heeft een website waar-
op veel informatie staat over het onderwijs:   
www.duo.nl Telefonisch zijn zij bereikbaar op  
telefoonnummer: 050-5997755.

8.11 Speciale ouderavonden 

 • september: kennismakingsbijeenkomst  
ouders/verzorgers met klassenmentoren.

 • november: spreekmiddag/-avond n.a.v. de 
tussenstand van de cijfers. 

 • maart: spreekmiddag/-avond n.a.v. de tussen-
stand van de cijfers.
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9.1 Inleiding

Het voortgezet onderwijs wordt grotendeels  
betaald door de landelijke overheid. Ook de  
gemeentelijke overheid betaalt een deel van 
de kosten van het voortgezet onderwijs, met 
name op het gebied van de huisvesting. Enke-
le kosten die de school maakt, worden bij de 
ouders/verzorgers in rekening gebracht, om-
dat ze buiten de bekostiging van de overheid 
vallen. Over de hoogte en de onderdelen van 
deze kosten vindt jaarlijks overleg plaats met 
de oudergeleding van de Medezeggenschaps-
raad. Hieronder treft u het overzicht van deze 
kosten aan. 

9.2 Materialenfonds 

De school maakt diverse kosten per individuele 
leerling, die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. 
Het is het voordeligste voor u en voor de school 
als dit voor alle leerlingen tegelijk wordt gere-
geld. Deze kosten hebben we ondergebracht in 
het materialenfonds. Het gaat om de volgende 
kosten per leerling: 

Materialen expressie € 10 ,00*

Huur kluisje € 6 ,00

Ongevallen verzekering € 3 ,50 (zie 9.8)

Webportaal € 11 ,50 (zie 7.3)

Totaal € 31 ,00

*dit is een gemiddeld bedrag over alle leerjaren 

In de brugklas en de tweede klassen wordt door 
school een speciale planagenda aangeschaft. De 
kosten hiervan zijn € 11,00 per leerling. Het ma-

terialenfonds in de brugklas en 2e klas komt op  
€ 42,00. Omdat de school deze kosten per leer-
ling maakt, moeten de ouders/verzorgers deze 
kosten ook per leerling vergoeden aan de school. 
Als een leerling op een later moment in het 
schooljaar wordt ingeschreven, wordt een aange-
paste berekening gemaakt. Als een leerling voor 
1 januari van het schooljaar wordt uitgeschreven, 
hoeft slechts de helft van de kosten van het ma-
terialenfonds betaald te worden.

9.3 De ouderbijdrage 

Naast de bovenstaande kosten voor het materia-
lenfonds die een verplicht karakter hebben is er 
een beperkte vrijwillige ouderbijdrage. 

Uit deze ouderbijdrage worden de kosten betaald 
die niet per se noodzakelijk zijn voor het onder- 
wijs, maar die we als school wel belangrijk vinden 
in verband met de totale kwaliteit van de school, 
de identiteit en de goede sfeer. 

Het gaat hier om kosten voor de leerlingenraad, 
de faciliteiten in het Clockhuys in de vorm van licht 
en geluid, de bibliotheekboeken, de cultuurkaart,  
culturele activiteiten, Oase voor de dagopeningen, 
de kerstvieringen, het fotojaarboek, het examen-
geschenk en het podiumfestival. Totaal gaat het  
om € 40.000,- per jaar. Vriendelijk verzoeken we de 
ouders/verzorgers om € 34,- per kind, maar met 
een maximum van € 68,- per gezin aan de school 
te betalen als vrijwillige ouderbijdrage, zodat we de 
genoemde activiteiten kunnen voortzetten. 

9.4 Het boekenfonds 

De leerlingen krijgen de benodigde studie- en 
werkboeken in bruikleen van de school zonder 
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kosten voor de ouders/verzorgers, uitgezonderd 
de hieronder genoemde zaken die voor eigen  
rekening dienen te worden aangeschaft:

 • een Prisma Woordenboek Nederlands  
(nieuwe spelling);

 • een woordenboek naar keuze voor de  
moderne vreemde talen;

 • de Grote Bosatlas 55e druk of Alcarta de 
nieuwe wereldatlas (ThiemenMeulenhof) 
voor brugklasleerlingen. 

 • Leerlingen uit de brugklas een reken- 
machine: Casio FX82-MS;

 • Leerlingen uit havo 4 en 5 en atheneum 4, 5  
en 6, met wiskunde in hun pakket, een  
grafische rekenmachine. Informatie over  
geschikte types, krijgen de leerlingen van  
de wiskundedocenten;

 • Een ruime, stevige schooltas;
 • Gebruiksmaterialen zoals een geo-driehoek, 

een passer, schriften, pennen e.d.;
 • Kleding en schoenen voor de lessen  

bewegingsonderwijs.
 • een set “oortjes” met draad (voor computer-

gebruik en muziek)

De in bruikleen ontvangen boeken moeten 
door de gebruiker worden gekaft. Het kaftpa-
pier mag niet met plakband aan het boek wor-
den bevestigd. We gaan ervan uit dat de boe-
ken meerdere jaren gebruikt kunnen worden. 

Het spreekt voor zich dat zorgvuldig met de 
boeken moet worden omgegaan. Voor elke be-
schadiging of vermissing van verstrekte boe-
ken worden kosten aan de gebruiker in reke-
ning gebracht.

9.5 Excursies, werkweken en 
spaarmogelijkheid 

In alle leerjaren vinden vakexcursies plaats. Per 
leerjaar zijn dat er maximaal drie en in leerjaren 
waarin ook een werkweek plaatsvindt maximaal 
twee. Eén van de vakexcursies in de examenklas-
sen betreft de sportoriëntatie. Dit is een wettelijk 
verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma 
bij bewegingsonderwijs. In het eerste nummer 
van Altena Actueel verschijnt een totaaloverzicht 
van alle vakexcursies. 

In alle derde klassen is er een werkweek in mei. 
Daarnaast is er een internationale werkweek in 
atheneum-5 in dezelfde periode. 

De kosten van de werkweek in de derde klassen 
bedragen ongeveer € 275,- per leerling.
De kosten van de werkweek in atheneum-5  
bedragen ongeveer € 360,- per leerling.
De kosten van de uitwisseling met Lörrach bedra-
gen ongeveer € 175,- per leerling.

Het is mogelijk om voor de kosten van de werk-
week in de derde klassen vast te sparen in klas 1 
en 2. Per jaar kan € 50,- gespaard worden. Voor 
de werkweek in atheneum-5 kan vast € 100,-  
gespaard worden in atheneum-4. Op het kosten- 
overzicht dat de ouders/verzorgers in september 
digitaal toegestuurd krijgen, kan aangegeven  
worden of men wel of niet van de spaarmogelijk-
heid gebruik wil maken. 

9.6 Andere kosten door het 
jaar heen 

De begeleiding door onze decanen bij het ma-
ken van keuzes voor profielen, vakken en ver-
volgopleidingen is voor de meeste leerlingen 
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voldoende om een goede keuze te maken. 
Het is echter mogelijk om in het kader van de 
loopbaanbegeleiding een extra test te doen, 
verzorgd door AOB Compaz. Het betreft een  
profielkeuzetest voor leerlingen van havo 3 en 
atheneum 3 en 4  en een beroepskeuzetest voor 
leerlingen van de examenklassen.

Het gaat hier om een test op vrijwillige basis. De 
school krijgt hiervoor een beperkte subsidie.  Om 
van dat budget alle aanvragen te kunnen hono-
reren, is een eigen bijdrage van 40% van de kos-
ten van toepassing. Dit komt neer op een eigen 
bijdrage van ongeveer  € 130,-. Deze kosten wor-
den op een later moment apart in rekening ge-
bracht voor de deelnemers aan de test. Ook voor 
het deelnemen van verschillende examens (bijv. 
Anglia, boekhouden enz.) kunnen kosten apart in 
rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers 
van leerlingen die zich hiervoor aanmelden.

9.7 Het kostenoverzicht en de 
betaalwijze 

In september krijgen alle ouders/verzorgers per 
e-mail een overzicht van vrijwel alle kosten zoals 
hierboven genoemd. Alleen de kosten die op dat 
moment nog niet bekend zijn, worden niet mee-
genomen in het kostenoverzicht en worden later 
in rekening gebracht. 

In dit kostenoverzicht kan voor de leerlingen in 
klas 1 en 2 worden aangegeven of men al of niet 
gebruik wil maken van de spaarmogelijkheid voor 
de werkweek in de derde klas. Ook voor de leer-
lingen van atheneum-4 is er de mogelijkheid om 
te sparen voor de werkweek in klas 5. Zie 9.5.

Verder kan men aangeven of men al of niet bereid 
is de ouderbijdrage te betalen. Zie 9.3.

In geval een ouder/verzorger de ouderbijdrage niet 
wenst te betalen dient u deze optie uit te vinken. 
We vragen u dan wel om een toelichting te geven. 
Er kan gekozen worden voor verschillende be-
taalopties namelijk iDEAL, automatische incasso 
en overboeking.

Als u kiest voor betalen via iDEAL, dan betaalt u 
in één keer het hele bedrag en wordt u vanzelf 
vanuit het kostenoverzicht naar de iDEAL-betaal-
module doorgeleid.

Als u kiest voor automatische incasso, dan is uw 
invulling van het kostenoverzicht tegelijk een 
machtiging aan de school om het van toepassing 
zijnde bedrag in twee termijnen in rekening te 
brengen. 

In september of oktober vindt bij de keuze auto-
matische incasso dan de afschrijving van de eer-
ste helft van de kosten plaats, in januari volgt de 
tweede helft. 

Als u kiest voor overboeking dan krijgt u van ons 
in september/oktober en in januari een rekening 
toegestuurd.

Ouders/verzorgers voor wie betalen in twee 
termijnen lastig is, kunnen verzoeken om een 
nog wat meer gespreide betaling. Eén van de 
medewerkers van school zal dan contact met u 
opnemen voor nader overleg. 

Ouders/verzorgers met een minimale financiële 
positie wijzen we op de mogelijkheden van te-
gemoetkoming in de kosten van de kant van de 
landelijke overheid, de gemeentelijke overheid, 
de Stichting Leergeld en de school. 

Informatie m.b.t. de mogelijkheden voor tege-
moetkoming in de schoolkosten van het Rijk, de 



45

10
Resultaten van het

onderwijs en kwaliteit

4544 Altena college   •   Onderwijskosten

gemeente, stichting Leergeld en de school kunt u 
vinden op www.altenacollege.nl 

9.8 Schoolverzekering voor 
leerlingen 

De schoolongevallenverzekering is ondergebracht 
bij Verus. De school heeft een verzekeringspakket 
afgesloten, bestaande uit een ongevallenverze-
kering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op 
grond van de ongevallenverzekering zijn alle be-
trokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, perso-
neel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft 
recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval 
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de genees-
kundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering 
van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld 
door eigen risico). Materiële schade zoals bijvoor-
beeld schade aan een fiets valt niet onder de  
dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee 
aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

1. Ten eerste is de school of het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschool-
se activiteiten gebeurt. De school is alleen 
aansprakelijk en daarmee schadevergoeding 
plichtig wanneer er sprake is van een verwijt-
bare fout. De school (of zij die voor de school 
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten 
in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er 

schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 
van enige onrechtmatigheid van de kant van de 
school. Een voorbeeld daarvan is schade aan 
een bril tijdens de gymnastiekles; die schade 
valt niet onder de aansprakelijkheidsverzeke-
ring, en wordt (dan ook) niet door de school 
vergoed.

2. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlin-
gen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, 
hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verant-
woordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 
die tijdens de schooluren of tijdens andere door 
de school georganiseerde activiteiten door on-
rechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar 
dus in de eerste plaats zelf (of de ouder(s)/ver-
zorger(s)) verantwoordelijk voor. Het is dus van 
belang dat ouders/verzorgers zelf een particu-
liere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De verzekerde bedragen voor de school- 
ongevallenverzekering zijn

 • uitkering bij overlijden € 12.500,- 
 • uitkering bij blijvende invaliditeit max. 

€ 60.000,-
 • geneeskundige kosten € 3.000,-
 • tandheelkundige hulp € 3.000,- 

De verzekering loopt per cursusjaar en moet 
elk jaar weer opnieuw worden aangegaan on-
der opgaaf van het aantal leerlingen en perso-
neelsleden. De school sluit deze verzekering af, 
de ouders/verzorgers hoeven hierin geen actie 
te ondernemen. 

De kosten van deze schoolongevallenverzekering 
worden meegenomen in het materialenfonds,  
zie 9.2.
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10.1 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteits-
zorg betreft de zogenaamde opbrengsten, 
dat wil zeggen de instroomgegevens, de 
examenresultaten en de uitstroomgege-
vens. Op de volgende pagina’s treft u deze 
gegevens aan. 

10.2 Instroomgegevens 

Op www.kwaliteitskaart.nl kunt u de ge-
gevens van het Altena College vergelijken 
met de  gegevens van andere scholen.  
Als u dat doet, zult u zien dat het Altena 
College uitstekend voor de dag komt.
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10.3 Uitstroomgegevens

In augustus 2018 verlieten 267 geslaagde leer-
lingen de school, 82 met een diploma vmbo(t), 
120 met een diploma havo en 65 met een diplo-
ma atheneum. 

21 leerlingen met een diploma vmbo(t) vervolg-
den hun opleiding op onze school in havo-4.  
7 leerlingen met een diploma havo vervolgende 
hun opleiding op onze school in atheneum-5. 
3 leerlingen uit niet examenklassen verlieten 
onze school met een overgangsbewijs omdat ze 
verhuisden. 22 leerlingen uit diverse klassen (1,7% 
van het totaal) die niet bevorderd waren naar een 
hoger leerjaar binnen de school vervolgden hun 
schoolloopbaan op een andere school.

Slechts 3 leerlingen verlieten de school zonder 
diploma op minimaal havo-niveau en schreven 
zich niet in bij een vervolgopleiding. 1 leerling 
behaalde wel het vmbo(t)-diploma en 2 leerlin-
gen stroomden uit de bovenbouw havo/vwo uit 
zonder diploma. Totaal waren er zo dus 3 zoge-
naamde VSV’ers. De school blijft hiermee ruim 
binnen de grenzen die de overheid aangeeft.

10.4 Percentages geslaagden in de afgelopen jaren
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10.5 Bestemming examenkandidaten 2018/2019

Economie 24 Sport en bewegen 5

Gezondheidszorg en welzijn 12 Onderwijs 5

Creatief 8 Toerisme/horeca 5

Dier/Groen 7 Bouw 4

Techniek 6 Beveiliging/VEVA 4

ICT 5

Sport en bewegen 5

Onderwijs 5

Toerisme/horeca 5

Bouw 4

Beveiliging/VEVA 4

Economie                                             44

Techniek/ICT                                 17

Gezondheidszorg                           15

Mens en Maatschappij                                  11

Voeding/Landbouw                            7

Onderwijs                                        4

Kunst 4

Defensie                                                3

Communicatie/Journalistiek             2

Werken/tussenjaar/buitenland 6
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11
Vakantie 2019-2020

Roostervrije dag 2 september 2019

Herfstvakantie 21 oktober t/m 27 oktober 2019

Inhaaldag gemiste toetsen 12 december 2019*

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2020

Goede Vrijdag** 10 april 2020

2e Paasdag 13 april 2020

Meivakantie 23 april t/m 6 mei 2020

Hemelvaart 21 mei t/m 24 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020

Roostervrije dagen*** 10,13,14,15 en 17 juli 2020****

Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus 2020

Havo

Diversen

MBO
Havo 18

Diversen 3

MBO 88

Economie en Bedrijf 1

Aarde en Milieu 1

Exact en Informatica 1

Techniek 1

Gezondheidszorg 7

Onderwijs en Opvoeding 1

Kunst en Cultuur 1

D
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n
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 W

O

to
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 H

BO

WO 28

Buitenland/werken 2

Diversen 1

HBO 13

Economie en Bedrijf 5

Gedrag en Maatschappij 2

Recht en Bestuur 2

Aarde en Milieu 4

Exact en Informatica 4

Techniek 3

Gezondheidszorg 3

Onderwijs en Opvoeding 1

Taal en Communicatie 3

Interdisciplinair 1

Opmerking bij:
*  Donderdag 12 december is een inhaaldag voor gemiste toetsen.
**      Goede Vrijdag is een roostervrije dag voor leerlingen.
***    Donderdag 16 juli is een schooldag! 
****  Als leerlingen achterstanden hebben, kunnen ze op 10, 13, 14, 15 en 17 juli 

verplicht worden achterstanden.
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12.1  Toezichthoudend deel van het bestuur*    

G.W.B. Kemp    voorzitter   
Mw. C. Baan-de Groot
L.J. Bruins
Mw. A.J. van Herwijnen-van Stigt
J.H. Molegraaf
      
*Het toezichthoudend deel van het bestuur is via het volgende emailadres te bereiken: bestuur@altenacollege.nl  
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12.2 Schoolleiding    

Drs. G. van der Beek Bg bg@altenacollege.nl rector/uitvoerend bestuurder 
A. van Es Es es@altenacollege.nl conrector mavo 
Mw. W.H. van Haaften Hn hn@altenacollege.nl  conrector brugklassen/havo-2 ath-2 
A.J. van Vuuren MEd Vu vu@altenacollege.nl conrector dagelijkse organisatie
Drs. J. Vos Vo vo@altenacollege.nl conrector havo 
H.E. de Vries Vs vs@altenacollege.nl conrector atheneum 
 
   
12.3  Assistent-conrector    

A. van den Herik Hk hk@altenacollege.nl assistent conrector mavo 
W.J. van Klinken MEd Kn kn@altenacollege.nl assistent conrector havo/atheneum 
 
   
12.4  Decanen    

Mw. drs. J.F. Penhoat-Boone Pt pt@altenacollege.nl decaan atheneum  
Mw. C.H. Colijn Cn cn@altenacollege.nl  decaan mavo 
A.F. Sint Nicolaas Si si@altenacollege.nl decaan havo 

12.5  Zorgcoördinator/Counselors/faalangstreductiecoaches   

Mw. K.J. Jager Jr jr@altenacollege.nl  zorgcoördinator/counselor 
J.H. Koenen Kp kp@altenacollege.nl faalangstreductiecoach
 
   
12.6  Algemene studiebegeleiding    

Mw. P.A. Krijgsman-van Beest Pb pb@altenacollege.nl alg. studiebegeleiding brugklassen+havo-2/ath-2  
Mw. E.G. Vlot-de Jong Vt vt@altenacollege.nl alg. studiebegeleiding mavo 
Mw. R.H. Kasen Ks  ks@altenacollege.nl alg. studiebegeleiding havo 
W.T. Blom  Bl bl@altenacollege.nl alg. studiebegeleiding atheneum 
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12.7  Dyslexie-/Dyscalculiecoaches    

J.B. Feijen Fn fn@altenacollege.nl dyslexiecoach 
Mw. drs. J.F. Penhoat-Boone Pt pt@altenacollege.nl dyslexie-/dyscalculiecoach
     beelddenktrainer
 
12.8  Begeleiding hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen  

  
Mw. S.A.L. Ritmeester-v Iperen MEd Ri ri@altenacollege.nl coördinator talentenprogramma en  
     begeleiding getalenteerden
Mw. dr. L.I. van Steensel Se se@altenacollege.nl begeleiding getalenteerden 
Mw. R.H. Kasen  Ks ks@altenacollege.nl  begeleiding getalenteerden

       
12.9  Intern Coach
    
Mw. S. Doornhof-Kadijk Df df@altenacollege.nl Intern Coach 
J.H. Koenen Kp kp@altenacollege.nl Intern Coach 
Mw. I.A. Smits-Saarloos Sa sa@altenacollege.nl Intern Coach
 

12.10  Plantraining

Mw. W.D.J. Worbts Vw vw@altenacollege.nl plancoach 

12.11 Onderwijsondersteunend personeel 
   
Begeleiders opvanglessen/huiswerkcentrum    
Mw. I. Pruijsen-Vos Pn pn@altenacollege.nl onderwijsassistent 
Mw. J.A. Vink-Sterk Vj vj@altenacollege.nl  onderwijsassistent 
Mw. W.D.J. Worbts  Vw  vw@altenacollege.nl onderwijsassistent 
G.W. Vos Vc vc@altenacollege.nl  onderwijsassistent 
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12.11 MR-leden namens de ouders:    

Mw. N.D. van der Bom  
Mw. G.J. Bassie-Dieleman    voorzitter
Mw. F.C. Veen  
    
Namens de leerlingen: 

Vacature  atheneum
Becky Koekkoek  havo
Willemijn Ubben  mavo            
   
Namens het personeel:    

A. van den Herik  mavo voorzitter PMR 
P.J. van Kinderen  havo/atheneum secretaris MR 
A.H. Althuizius-Koekoek  havo/atheneum  
Mw. J.W. Udo-Vink  mavo  
Mw. H.L.F. Slabbekoorn  havo/atheneum  
Mw. I. van der Beek-Mikhout  OOP

Namen- en emailadressen van docenten zijn te vinden op het ouderportaal
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Lidmaatschap 
Schoolvereniging
Ondergetekende:

Naam: 

Adres: 

Postcode / Woonplaats: 

geeft zich op als lid van de  
"Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk (Noord-Brabant)".

Door deze vereniging wordt het Altena College, Christelijke Scholengemeenschap voor atheneum-
havo-mavo, Rijksstraatweg 153 te Sleeuwijk in stand gehouden.
Hij/zij stemt in met de grondslag van deze vereniging, zoals die in de statuten is vermeld.
Hij/zij is bereid een jaarlijkse contributie met een minimum van € 5,00 te betalen.

Datum:    Handtekening:

Artikelen 1 en 2 der Statuten luiden:
1. Haar grondslag is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God, de Heilige Schrift, zoals het beleden wordt in de 

Drie Formulieren van Enigheid. 

2. Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de 
in de Bijbel geopenbaarde wil van God.

1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke 
scholen voor Voortgezet Onderwijs, zoals bedoeld in de wet op het Voortgezet Onderwijs. 

2. Zij tracht het in lid 1 gestelde doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van 
samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en 
voorts met alle andere wettige middelen welke tot het doel dienstig zijn.

 • Gelieve dit formulier in te leveren bij de administratie van de Vereniging,  
Rijksstraatweg 153, 4254 XD Sleeuwijk.

 • Betaling kan geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer  
NL48RABO0398726809 t.n.v. Vereniging voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk.
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