Welkom op het

Altena College!
Christelijke scholengemeenschap
voor mavo – havo – atheneum

Altena College
Goed voor elkaar!
Het Altena College is een christelijke school voor mavo, havo en atheneum.
Goed onderwijs en oprechte zorg voor jou, vormen onze basis. Het is een fijne,
veilige school waar we gezellig met elkaar omgaan. Docenten kennen jou persoonlijk,
houden jou en je ouders/verzorgers altijd goed op de hoogte en helpen je om - op de
manier die het beste bij jou past - je diploma te halen. We hechten veel waarde aan
goede begeleiding: of je nu wat extra hulp nodig hebt of juist wat meer uitdaging
kunt gebruiken. We zijn heel trots op onze hoge slagingspercentages, maar we
vinden het minstens zo belangrijk dat jij je prettig voelt op school.
Je krijgt bij ons alle kans om jouw talenten te ontwikkelen: je kunt kiezen uit
allerlei extra activiteiten en vakken. Bijvoorbeeld op het gebied van IT, talen, sport
en ondernemen. Zo kan je onder andere kiezen voor Game Design, de Anglia English
Academy, de sportklas of de Business School.
Op het Altena College zorgen we goed voor elkaar!

Slagingspercentages
2020-2021
mavo 99%
havo 98%
atheneum 98%

Een gave tijd!
Maar natuurlijk gaat jouw middelbareschooltijd om méér dan alleen goed onderwijs.
Daarom doen we ook veel leuke dingen samen. Je gaat op excursies, uitjes en buitenlandse
reizen en kan meedoen aan theatervoorstellingen en musicals, aansluiten bij het schoolorkest, het mediaplatform, de leerlingenraad of de debatclub. Kortom: er is voor ieder
wat wils!
Extra hulp of uitdaging nodig?
Op het Altena College kan je rekenen op de begeleiding die jij nodig hebt. Zoals
studiebegeleiding, begeleiding bij dyslexie of hoogbegaafdheid, faalangsttraining en praaten ervaringsgroepen voor als je het (thuis) even moeilijk hebt. Ook kan je altijd terecht in
ons huiswerkcentrum. We bekijken waar jij het beste mee geholpen bent.
Een veilige omgeving
Op het Altena College gaan we gezellig met elkaar om. Agressie kennen we nauwelijks,
er is veel aandacht voor het voorkomen van pesterijen en als je je telefoon of portemonnee
verliest, vind je die doorgaans gewoon weer terug bij de conciërge. We besteden veel
aandacht aan het behouden van die veilige en prettige sfeer. Daarom hebben we duidelijke
regels: zo mag je niet roken in en rond de school, blijf je in de pauzes op het schoolterrein en
zijn er opvanglessen als je een tussenuur hebt. Misschien vind je dat best een beetje streng,
maar zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en houden we het gezellig!
We zijn er heel trots op dat onze oud-leerlingen met veel plezier terugkijken op hun
schooltijd en ons nog vaak komen opzoeken. Ben jij ook klaar voor een onvergetelijke
middelbareschooltijd? Je bent van harte welkom!

Mavo
voor TL en

+

GL

Met een mavo-advies (vmbo-TL en GL) of mavo/havo-advies, kom je
op het Altena College in de mavo/havo-brugklas. Aan het eind van
het eerste jaar weet je precies welke richting het beste bij jou past.
Ga je naar de mavo, dan kan je daarna – gewoon binnen het Altena
College – je havodiploma halen, of je gaat een mbo-opleiding volgen.
Vind jij het fijn om op de mavo óók praktisch aan de slag
te gaan? Dan heb je op het Altena College de komende
jaren ruim de keus. We zijn namelijk gestart met de mavo+.
PLUS staat voor ‘Praktijkgerichte Lessen: Uitdagend
en Stimulerend’. Omdat veel leerlingen na de mavo+
doorstromen naar de havo, blijven de theoretische vakken
natuurlijk ook heel belangrijk. En dus ben je na de mavo+

‘Praktijkgerichte
Lessen: Uitdagend
en Stimulerend’

• IT-Skills
• Natuur & Wetenschap
• Anglia (Engels)
• Muziek & theaterprojecten
• Sport (4 uur per week)
•	Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
• Altena Plus
•	Training
studievaardigheden

Jaar 1

net zo goed voorbereid op de havo, als op een mbo-opleiding.

Omdat we het belangrijk vinden dat je na de mavo goed voorbereid
bent op jouw toekomst, bieden we naast de ‘gewone’ vakken ook
veel extra’s. Die staan hieronder op een rij.

•	Introductiedag/
teambuilding
• Informatica
•	Lifestyle &
Duurzaamheid
• Anglia (Engels)
• Mavo+-week
• Maatschappelijke Stage
• Natuur & Wetenschap
•	Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
•	Muziek &
theaterprojecten
• Altena Plus
• Start loopbaanoriëntatie

Jaar 2

• Werkweek in jaar 3
• Mavo+-week in jaar 3
• ‘Goed voor elkaar’
dag in jaar 3
• Businessclass
• Godsdienst
•	Muziek &
theaterprojecten
•	Veel keus in
examenvakken o.a. met
nask2, Frans, muziek en
beeldende vorming
•	Standaard 7
examenvakken
• Altena Plus
•	Loopbaanoriëntatie met
opleidingenmarkt
• Profielwerkstuk in jaar 4

Jaar 3-4

Nieuw! Businessclass
ontwikkel je ondernemerstalent!

Zit ondernemen in je genen? Of heb je wel eens gehoord van ‘marketing’ en ‘communicatie’ en
zou je er nog veel meer over willen weten? Dan krijg je op het Altena College de kans om deel te
nemen aan een geweldige nieuwe uitdaging: de Businessclass.

Mavo+

We zijn dit jaar gestart met een groep enthousiaste mavo-3 leerlingen die
samen de Businessclass vormen. In speciaal ingeroosterde businessdagen
wordt aandacht besteed aan de praktische kant van het ondernemen:
hoe kom je aan een startkapitaal, welk product ga je in de markt zetten,
hoe ga je reclame maken, hoe maak je een passende website.

Het Altena College is al jaren gecertificeerd Vecon Business School:
een programma dat wordt aangeboden aan havo- en atheneumleerlingen.
De Businessclass op de mavo+ maakt het plaatje compleet. Zie jij jezelf
als directeur van een nieuw bedrijf of op een andere leuke positie binnen een
bedrijf? Dan is de Businessclass op de mavo+ echt iets voor jou!

5

Havo

Op het Altena College kan je in vijf jaar je havodiploma halen.
Afhankelijk van het advies van je basisschool, start je in de mavo/havoof in de havo/atheneum-brugklas. Aan het eind van het eerste jaar weet je
precies welke richting het beste bij jou past. Ga je naar de havo, dan kan
je na vijf jaar – gewoon binnen het Altena College – je atheneumdiploma
halen; of je gaat een hbo-opleiding volgen.
Omdat we het belangrijk vinden dat je na de havo goed voorbereid bent
op jouw toekomst, bieden we naast de ‘gewone’ vakken ook veel extra’s.
Die staan hieronder op een rij.

‘Omdat we het
belangrijk vinden dat
je na de havo goed
voorbereid bent’

• IT-Skills
• Natuur & Wetenschap
• Anglia (Engels)
• Muziek & theaterprojecten
• Sport (4 uur per week)
• Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
• Training
studievaardigheden
• Altena Plus
• Start opbouw
loopbaandossier

Jaar 1

• Informatica
• Anglia (Engels)
• Lifestyle & Duurzaamheid
• Maatschappelijke Stage
• Natuur & Wetenschap
• Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
• Muziek &
theaterprojecten
• Altena Plus
• Loopbaanoriëntatie

Jaar 2

• Technische Natuurkunde
• Natuur, Leven &
Technologie
• Wiskunde D
• Maatschappijwetenschappen
• Vecon Business school
• Anglia (General en
Business English Levels)
• Werkweek 3e klas
• Uitwisseling Lörrach
• Projectweek
• Muziek & theaterprojecten
• Godsdienst: ethiek
• E xamen Engels op
atheneum-niveau
• Altena Plus
• Breed aanbod examenvakken (o.a. NLT, muziek
en beeldende vorming)
• Loopbaanoriëntatie met
opleidingenmarkt
• Bijles geven aan de
onderbouw leerlingen

Jaar 3-5

Nieuw!
Atletie
kbaan
ver
wacht
zomer
2022

Atheneum

Omdat we het belangrijk vinden dat je na het atheneum
goed voorbereid bent op jouw toekomst, bieden we naast
de ‘gewone’ vakken ook veel extra’s. Die staan hieronder
op een rij.

‘Na het atheneum
kan je gaan studeren
aan het hbo of de
universiteit’

• IT-Skills
• Natuur & Wetenschap
• Anglia (Engels)
• Muziek & theaterprojecten
• Sport (4 uur per week)
• Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
• Training
studievaardigheden
• Altena Plus
• Start opbouw
loopbaandossier

Jaar 1

Op het Altena College kan je in zes jaar je
atheneumdiploma halen. Je komt in de eerste klas
in de havo/atheneumbrugklas. Na het eerste jaar
weet je zeker welke richting het beste bij jou past.
Gaandeweg kan je altijd nog van opleiding wisselen,
gewoon binnen je vertrouwde school. Na het atheneum
kan je gaan studeren aan het hbo of de universiteit.

• Informatica
• Lifestyle & Duurzaamheid
• Anglia (Engels)
• Maatschappelijke Stage
• Natuur & Wetenschap
• Godsdienst: de 5 grote
wereldreligies
• Muziek &
theaterprojecten
• Altena Plus
• Loopbaanoriëntatie

Jaar 2

• Technische Natuurkunde
• Natuur, Leven &
Technologie
• Wiskunde D
• Maatschappijwetenschappen
• Vecon Business school
• Anglia (General en
Business English Levels)
• Olympiades
• Werkweek 3e klas
• E xtra werkweek buitenland 5e klas
• Uitwisseling Lörrach
• Projectweek
• Muziek & theaterprojecten
• Godsdienst: ethiek
• Altena Plus
• Lessen studiebegeleiding:
plannen en ‘leren leren’
• Uitgestelde profielkeuze
• Breed aanbod examenvakken (o.a. NLT, muziek
en beeldende vorming)
• Loopbaanoriëntatie met
opleidingenmarkt
• Bijles geven aan de
onderbouw leerlingen

Jaar 3-6

Antwoord op je vragen
Duurt het lang om te wennen op de middelbare school?
Nee hoor, dat gaat best snel! Je komt zoveel mogelijk bij je klasgenoten uit groep 8 in de klas en maakt
voor de vakantie al kennis met je nieuwe brugklas. Ook krijg je een lentor: een oudere leerling die jou
helemaal wegwijs maakt.
Is het niet heel druk in de pauzes met al die oudere leerlingen?
Het is natuurlijk iets drukker dan op de basisschool. Maar wij vinden dat vooral erg gezellig!
Om eraan te wennen, mag je de eerste paar weken iets eerder uit de klas dan de ouderejaars.
Doen we ook leuke dingen op school?
Natuurlijk! We hebben een kerstmusical, een legendarisch jaarlijks schaatsuitje, reizen, werkweken,
excursies, een podiumfestival, sportdagen, schoolfeesten… Te veel om op te noemen!
Kan ik ook meedoen aan Altena Plus?
Ja natuurlijk! Altena Plus is voor álle leerlingen. Lees er alles
over op de volgende pagina van deze brochure óf kijk in de
schoolgids op onze website onder de knop Altena Plus voor
het hele aanbod.

NIEUW!

Brugklas app

Heb je nog meer vragen?

Speciaal voor
groep 7 & 8.
Download de
app, scan de
QR-code
én mis niets ov
er onze brugk
las !

Kijk dan op de Brugklas app.
Daar lees je alles over onze
school.
Daarna nog vragen? Stel ze
gerust: info@altenacollege.nl

Beschikbaar
voor
iOS & Android
toestellen

Meer weten

?
Kijk op www
.altenacollege
.nl
en volg ons

Hoe het werkt
?

Stap 1: Down
load “Brugklas
App”
via de App of
Play store.
Stap 2: Zoek
en selecteer onz
e
school óf sca
n deze
QR-code in de
app.
Stap 3: De app
wordt nu
standaard geo
pend als
de app van onz
e school.

Christelijke scho
lengemeensc
hap voor mav
4254 XD Slee
o – havo – athe
uwijk | Telef
neum | Rijks
oon (0183) 3029
straatweg 153
44 | info@alten
|
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.nl
AltenaCollege
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Altena Plus

ontwikkel jezelf!

Wil jij wat meer uitdaging naast je gewone lessen? Dan kan je kiezen uit het uitgebreide Altena
Plus-programma, met daarin gave extra vakken en activiteiten. Iedere donderdagmiddag zijn
er – naast je gewone lesrooster - twee lesuren gereserveerd voor Altena Plus. Dat is niet alleen
leerzaam, maar ook hartstikke gezellig.

Zingen en spelen, niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Muziekklas

En omdat het heel leuk is! Voel jij jezelf de nieuwe Ariana Grande, Shawn
Mendes, Candy Dulfer of Einaudi maar mis je nog een plek om dit te laten
horen? Zou je graag meer willen zingen of spelen en vind je het leuk om
dit met anderen te doen? Kies dan voor de Muziekklas en doe mee met het
Altena Schoolkoor of het Altena Schoolorkest. Een mooie mix van liedjes
en composities van nu en klassiekers die alles overleven, ondersteuning
bij de kerstmusical en het podiumfestival en wie weet waar nog meer!

In de bovenbouw kun je
ook kiezen voor:
• Debatclub
• Filosofie
• Game Design
• Bijles geven

Heb je interesse in techniek, het oplossen van technische

problemen en ben je op zoek naar een uitdaging? De Techniek & IT
klas is echt iets voor nieuwsgierige jongens én meiden. Je leert tijdens
verschillende praktische opdrachten om te gaan met elektriciteit of
programmeren. En je gaat op bezoek bij interessante bedrijven. Ook
kun je voor deze klas kiezen om erachter te komen of een toekomstige
baan in de techniek iets voor jou is.

Techniek
& IT klas

Ben jij iemand die graag beweegt, sporten leuk vindt,

Sportklas

met veel sporten- en sportonderdelen kennis wil maken, winnen
niet altijd het belangrijkste vindt, en graag met je vrienden of
vriendinnen op een leuke sportieve- en sociale manier sportieve
activiteiten wil ondernemen? Dan is de Sportklas van het Altena
College echt helemaal iets voor jou! Je maakt kennis met veel
verschillende sporten en je kunt je breed ontwikkelen op het gebied
van sport. En volgend schooljaar sporten we ook op de atletiekbaan.
Hoe gaaf is dat!

Houd jij van een creatieve uitdaging? Geef je niet snel

op? Kijk je verder dan je neus lang is? Dan ben je een geschikte
kandidaat voor onze Kunstklas! De Kunstklas is dé kans om meer
van kunst te proeven. Je ontwikkelt beeldende vaardigheden
en ontdekt je sterke creatieve kanten en je talent. Kunst kijken
en maken staat centraal, niet alleen in het klaslokaal maar ook
daarbuiten. Samen met onze vakdocenten beeldende vorming leer
je op een andere manier kunst maken en ervaren.

Kunstklas

Game design
“Ik heb leren
programmeren en mijn
eigen game ontwikkeld”

Muziekklas

“Waarom ik blij
ben met mijn
keuze voor het
Altena College!”

“Echt de hele school komt
kijken bij de kerstmusical,
dat is zó vet!”

Anglia English Academy
“Dankzij het Anglia-diploma word ik sneller
toegelaten tot een buitenlandse opleiding”

Sportklas
“Ik sport op hoog niveau. Dat kan
gewoon op het Altena College!”

Business School
“Naast mijn diploma heb ik
straks ook meteen het certificaat
Basiskennis Boekhouden”

Edukans
“Je kunt niet de hele wereld
redden, maar niets doen is ook
geen optie”

Debatclub
“Het is best een uitdaging, in een half
uur je betoog voorbereiden!”

Kunstklas
“Hierin kan ik mijn creativiteit
kwijt en ontdekken we steeds
nieuwe dingen”

Begeleiding

net wat jij nodig hebt!

Om te leren, moet je goed in je vel zitten. We helpen je daarom niet alleen om goede cijfers te halen,
maar letten ook goed op hoe het met je gaat én denken met je mee over de stap die je wilt zetten na de
middelbare school. Als je dat nodig hebt, is er altijd extra begeleiding mogelijk. Bijvoorbeeld als je het
thuis even moeilijk hebt, dyslexie hebt of hoogbegaafd bent.
Mentor en lentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Een belangrijke taak van de mentor is om ervoor te zorgen dat je je prettig en veilig voelt op onze school. Ook voor je ouder(s)/verzorger(s) is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Je kunt altijd bij de mentor terecht met vragen en/of problemen. Regelmatig overleggen jullie samen over
studie en andere zaken. Ook is er per klas een lentor. Dit is een oudere leerling die je wegwijs maakt op onze
school en waar je in de pauze of in de gangen een vraag aan kunt stellen.
Studiebegeleiding
Algemene studiebegeleiding is er voor leerlingen die het lastig vinden om de lesstof te overzien of hun tijd
goed in te delen. Daarnaast is er vakspecifieke studiebegeleiding als je moeite hebt met een onderdeel van
een bepaald vak. Studiebegeleiding is niet bedoeld als langdurige bijles, maar als tijdelijk hulpmiddel zodat
je weer vooruit kan.
Huiswerkcentrum
Vind je het fijn om op school - in alle rust en onder toezicht - je
huiswerk te maken, dan kan je terecht in ons huiswerkcentrum.
Het huiswerkcentrum is dagelijks geopend van 13.15 – 16.15 uur.
Professionele hulp bij dyslexie
Als je dyslexie hebt, dan wordt daar zoveel mogelijk rekening
mee gehouden. Je krijgt meer tijd bij toetsen, een minder strenge
beoordeling op spelling of aangepaste leesboeken. Ook bieden
we een abonnement op het computerprogramma Kurzweil
3000 en DAISY-boeken (gesproken boeken) aan.

En verder…
•	Begeleiding bij
hoogbegaafdheid
•	Examen- en
faalangsttraining
•	Praat- en ervaringsgroepen:
Rouwverwerkingsgroep
of KIES praatgroep voor
kinderen van gescheiden
ouders.

Informatie voor ouders/verzorgers
Wij vinden het belangrijk dat we regelmatig en goed contact hebben met ouders of verzorgers.
De mentor speelt daarbij een belangrijke rol. U spreekt hem of haar regelmatig en kunt altijd bij
de mentor terecht met vragen. Verder ontvangt u (belangrijk) schoolnieuws via e-mail.
Ouderportaal
U ontvangt inloggegevens voor het ouderportaal van onze school. Via dit portaal kunt u allerlei
informatie inzien, waaronder het rooster, het huiswerk, de aanwezigheid en de cijfers.
Ouderavonden
Drie keer per jaar is er een ouderavond: in september maakt u kennis met de mentor, in december en maart
is er gelegenheid tot een gesprek over de cijfers van uw zoon/dochter.
Medezeggenschapsraad
Wilt u meepraten over beslissingen binnen de school? Dan kunt u lid worden van de
Medezeggenschapsraad. Hierin zitten zes personeelsleden, drie ouders/verzorgers en drie leerlingen.
Schoolkosten
Het voortgezet onderwijs wordt grotendeels betaald door de landelijke overheid. De overige kosten dragen
wij als school zoveel mogelijk zelf. Voor een aantal zaken moeten wij kosten aan u doorberekenen. Wij doen
ons best uw bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat iedere leerling aan alle activiteiten kan deelnemen.
Meer informatie over de schoolkosten vindt u in de Schoolgids op onze website.

Programma

voor groep 7 & 8

Open Dag

Informatieavond groep 8

woensdag
26 januari

voor ouders/verzorgers
dinsdag 23 november en
donderdag 25 november

inschrijven via
de website

Meer weten?

Kijk op www.altenacollege.nl
en volg ons
Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor het actuele
programma op onze website onder de knop ‘Groep 7/8’.

Altena
Experience
Doe-middag
voor groep 7&8
woensdag
16 februari

inschrijven via
de website m.i.v.
6 december

Kennismakingsmiddag
nieuwe
brugklasleerlingen
woensdag 22 juni

Inschrijfdagen

maandag 14 maart
en dinsdag 15 maart
Christelijke scholengemeenschap
voor mavo – havo – atheneum
Rijksstraatweg 153, 4254 XD Sleeuwijk

