
Succesplan deel 2  

Naam Leerling:    

Datum besproken:    

Aanleiding 

Dit jaar ben je bij ons op het Altra College Haarlemmermeer gestart. Jij hebt aangegeven dat je een 

groot doel hebt en dat is een diploma halen op een reguliere school. Om door te kunnen stromen 

naar een reguliere school moet je positief gedrag laten zien en aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Afgelopen tijd heb je aan de hand van jouw succesplan laten zien dat jij dit kan. Zoals afgesproken 

hebben wij contact opgenomen met “gewenste school” om hen te vertellen dat jij je best aan het 

doen bent en je goed op weg bent voor de overstap naar het reguliere onderwijs.  

Zij willen graag samen gaan onderzoeken of deze overstap passend is. We willen daarom 

meeloopdagen organiseren met een opbouw erin. 

Kennismakingsafspraak op “gewenste school”  met mentor Altra en een contactpersoon/mentor 

“reguliere VO” (uitleg aan leerling waar hij wordt verwacht en bij wie hij terecht kan)  

 

 
Woensdagmiddag 26 februari – start 11:10 
Woensdagmiddag 4 maart – start 11:10  
Woensdagmiddag 11 maart – start 11:10  
 
 
 

Woensdag en vrijdag – 25 en 27 maart 
Toetsweek op het Altra College – 30 maart t/m 3 april 
Woensdag en donderdag – 8 en 9 april 
Woensdag en vrijdag – 15 en 17 april 
 
 
 

 

Proefperiode volledig meedraaien tot de zomervakantie 
 
 

 

Tijdens de evaluaties zullen we weer kijken naar de drie verschillende voorwaarden (zie hieronder) 

en daarnaast evalueren hoe de meeloopdagen zijn gegaan. 

- Voldoende aanwezig zijn op school; op tijd en alle lesuren die op jouw rooster staan. 
- Voorbereid de les in komen; huiswerk maken en leren, agenda-gebruik, met de juiste boeken de les 
inkomen en schrijfgerei bij je hebben.  
- Gedrag vertonen dat op een school past.  
 
Tijdens de eindevaluatie zal gekeken worden samen met jou, je ouders, “reguliere VO-school” en 
Altra of de overstap na de zomervakantie passend lijkt. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij 
onderwijs volgt op een plek waar je goed tot leren komt.  

Voorjaarsvakantie 

Tussenevaluatie  

Tussenevaluatie  

Meivakantie  

Eindevaluatie   



 
Mogelijke uitkomsten  
1. Als tijdens de evaluaties naar voren komt dat je je houdt aan de voorwaarden in dit plan en 

het meedraaien op de reguliere VO-school goed is gegaan zal het advies gegeven worden om 
na de zomervakantie de overstap te maken en te starten met een nazorgtraject vanuit Altra.  

2.  Als tijdens de evaluaties naar voren komt dat het je niet lukt om je aan de voorwaarden te 
houden of wanneer er tijdens de meeloopdagen gezien wordt dat je op dit moment meer 
ondersteuning nodig hebt dan wat de reguliere VO-school jou kan bieden, willen we eerlijk 
zijn over je perspectief; school verwacht niet dat jij op dit moment klaar ben over de overstap 
naar het reguliere onderwijs, omdat wij denken dat je baat hebt bij extra ondersteuning zoals 
je dat bij ons krijgt.   

3.  Tijdens dit tweede succesplan kan het ook zijn dat jouw wens misschien verandert. Je kan er 
altijd voor kiezen om bij ons te blijven werken aan jouw leerdoelen en wellicht later in jouw 
schoolcarrière de overstap naar regulier te maken; je bent van harte welkom bij ons.   

 
 

Concrete afspraken  

Voorwaarde Meetmiddel Eis 

 

 

Score  

Aanwezigheid en 

op tijd 

 

Aanwezigheidsregistratie 

SOM 

 

Minimaal 90%  

Huiswerk maken 

en leren  

 

Cijfers In totaal maximaal 1 

tekortpunt  

 

 

Gedrag vertonen 

dat op een school 

past 

 

Uitsturingen en TO, 

geregistreerd in SOM of 

IBISapp  

Geen uitsturingen, max 1 

TO in de week 

 

   

 

Handtekening leerling Handtekening ouders  Handtekening 

doorstroomcoördinator 


