School2Care
Onderwijs met hoofd en hart

Bij School2Care maken Amsterdamse jongeren die thuis en op school veel problemen hebben een nieuwe
start. Een coach helpt hen de draad weer op te pakken en hun schoolloopbaan te vervolgen. De leerlingen
volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach
ondersteunt ook hun ouders zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun
vrije tijd positieve bezigheden te vinden. We maken een nieuwe start!
Voor wie?
School2Care is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zowel thuis, op school als in de vrije tijd ernstige
problemen hebben. Ze gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Ouders weten
niet meer wat ze kunnen doen. Sommige jongeren hangen veel op straat en komen soms in aanraking met
justitie. Het grootste probleem is misschien wel dat ze niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ze missen
perspectief en daar gedragen ze zich naar; veel jongeren veroorzaken overlast.
Doel
Een coach helpt de leerlingen de draad weer op te pakken. Ze volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug
kunnen naar hun oude of een andere school. Tijdens School2Care wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
talenten, want die heeft iedereen. De coach ondersteunt ook hun ouders zodat er thuis meer rust komt.
Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten
of een bijbaantje.
Hoe doen we dat?
De eerste drie maanden zijn de jongeren doordeweeks van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds bij
School2Care. Ze volgen dan lessen die zo veel mogelijk aansluiten bij het programma op hun oude school.
Onderwijs staat voorop bij School2Care, omdat daar de basis ligt om je plek te vinden in de maatschappij.
Buiten het lesprogramma om sporten, koken en eten leerlingen samen. Er zijn er workshops en andere
activiteiten. Als de doelen zijn behaald begeleiden we de leerlingen stap voor stap terug naar hun eigen
omgeving. Om de draad weer op te pakken, met onderwijs en nuttige vrijetijdsbesteding. Ook daarna volgt de
coach, zo lang als dat nodig is, nog een tijd hoe het met ze gaat.
Wat is en doet Altra?
Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en omstreken.
Altra biedt hulp waar dat nodig is en het beste werkt; thuis of op school. De kracht van kinderen en ouders is
ons uitgangspunt. Want hulpverlening werkt pas echt als je het samen doet.

Privacy en klachten
Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij Matchpoint. Zo kunnen
andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en
waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar
ook de klachtenfolder downloaden.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie kunt u vinden op www.altra.nl. School2care is te bereiken via 020-8119922.
Aanmeldingen verlopen via het onderwijsschakelloket www.swvadam.nl.
Informatie voor verwijzers
Deze folder is geschreven voor ouders. Wilt u als hulpverlener, school of andere instantie meer informatie
over de hulp van Altra, kijkt u dan op www.jeugdhulpwijzer.nl.

NB. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

