
Naam Leerling:   

Datum besproken:     

Aanleiding 

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

een doel hebt en dat is een diploma halen op een reguliere school. Wij willen samen met jou gaan 

onderzoeken of jij klaar bent voor de overstap. Om klaar te zijn voor instroom op een reguliere vo-

school moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld: 

- Voldoende aanwezig zijn op school; op tijd en alle lesuren die op jouw rooster staan. 
- Voorbereid de les in komen; huiswerk maken en leren, met de juiste boeken de les inkomen en 
schrijfgerei bij je hebben.  
- Gedrag vertonen dat op een school past.  
 
Als je aan deze voorwaarden voldoet, ben je gedeeltelijk voorbereid op doorstroom naar regulier.  

 

 Mogelijke uitkomsten  
1. Als je je de komende 8 weken houdt aan de voorwaarden in dit plan gaat Altra in gesprek 

met een reguliere school om hen te vertellen dat jij je best doet en om de mogelijkheid m.b.t. 
meeloopdagen te bespreken.  

2.  Als je je de komende 8 weken niet houdt aan de voorwaarden in dit plan, willen we eerlijk 
zijn over je perspectief; school verwacht niet dat jij op dit moment klaar bent voor de 
overstap naar het reguliere onderwijs, omdat wij denken dat je baat hebt bij extra 
ondersteuning zoals je dat bij ons krijgt.  

Ook als jij je goed inzet bij ons op school om je doel te bereiken, zal de uiteindelijke beslissing in 
samenspraak met de betreffende reguliere school genomen moeten worden. Wij kunnen met behulp 
van dit succesplan aantonen waarom wij vinden dat jij het bij ons op school goed doet en klaar bent 
voor de overstap.  
 
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  

Geen uitsturingen, geen 

TO  

 

   

 

 



 
Het succesplan zal beginnen op:  

 

 Het contract zal tussentijds worden geëvalueerd met jou, mentor en zorgcoördinator op:  

 

 Het contract zal tussentijds worden geëvalueerd met jou, ouders, mentor en 

zorgcoördinator op:  

 

 Het contract zal in zijn geheel worden geëvalueerd met jou en je ouder(s) en 

zorgcoördinator op:  

 

 

Handtekening leerling Handtekening ouder(s) Handtekening 

zorgcoördinator 
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