
HOE WERKT ONZE WEBSITE?

Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de 
informatie die u zoekt.

 Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het 
zoekvenster.

 De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de 
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de 
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

 Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt 
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw 
kind ontvangen hiervoor de inlogcodes. 

 Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de 
absentie van uw zoon of dochter bekijken.

 Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u 
de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma 
vermeld van de afzonderlijke deelscholen; de jaarkalender van de 
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.  

De meest actuele informatie en het nieuws staat in het 
midden van de website.

www.aletta.nl

Hoofdlocatie
 Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand

T  (0598) 35 02 50

Postadres
Postbus 452
9600 AL Hoogezand

Locatie praktijkonderwijs
Van Heemskerckstraat 119a 
9601 HC Hoogezand

T  (0598) 36 14 61

E-mail / webadres
E ajacobscollege@aletta.nl
W www.aletta.nl
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DE MISSIE VAN ONZE SCHOOL

Het dr. Aletta Jacobs College biedt jou als leerling de kans 

om je optimaal te ontwikkelen, in verbinding met de regio 

en participerend aan de samenleving. Wie je ook bent, wat 

je ook wilt en wat je ook kunt, wij hebben oog voor jouw 

talenten en behoeften. We helpen je om jouw kennis, hou-

ding en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je zo-

veel mogelijk aan het roer staat van je eigen leren en leven.

ONZE VISIE BIJ DEZE MISSIE

Voorbereiden op loopbaan en leven
Door allerlei ontwikkelingen, onder andere op technolo-

gisch gebied, verandert de samenleving snel, soms bijna 

sneller dan mensen kunnen bijbenen. Het onderwijs van 

nu bereidt jonge mensen voor op vervolgstudies en banen 

die soms nog niet eens bestaan. Naast het behalen van een 

diploma, vinden wij het de taak van het onderwijs dat we 

leerlingen voorbereiden op hun functioneren in deze en de 

toekomstige samenleving. Als student, werknemer of on-

dernemer en als burger. 

Bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen
Leerlingen hebben niet alleen kennis en nieuwe vaardig-

heden nodig, maar ook een houding die past bij de tijd 

en wereld waarin zij leven. Wij stimuleren de leerling om 

proactief te zijn en motivatie te ontwikkelen om te leren. 

Het is noodzakelijk dat een leerling leert om te gaan met 

veranderingen en hier bewust op kan inspelen. Dat vraagt 

om een open blik naar de wereld en het vermogen zich 

steeds opnieuw tot de omgeving te verhouden. Het is be-

langrijk dat de leerling bewuste keuzes leert maken, waar-

voor hij de verantwoordelijkheid durft nemen. 

SAMEN LEREN BINNEN ALLE VORMEN 
VAN REGULIER ONDERWIJS

Op het Aletta bieden we alle vormen van regulier voortge-

zet onderwijs aan. Dit betekent dat leerlingen van praktijk-

onderwijs tot en met gymnasium bij ons terecht kunnen. 

Na het behalen van een diploma gaan de meeste leerlingen 

verder met een vervolgopleiding op het mbo, hbo of de 

MISSIE-VISIE



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

universiteit. Ook is het mogelijk om door te stromen naar 

een hoger niveau binnen de school. 

In het onderstaande schema vind je een overzicht van leer-

wegen die wij aanbieden en de daarbij behorende moge-

lijkheden voor het vervolg.

SAMEN LEREN IN DE KLEINSCHALIGE 
OMGEVING VAN DE DEELSCHOLEN

Om onze leerlingen het onderwijs en de begeleiding te bie-

den die nodig is en past bij onze missie en visie hebben we 

onze school opgedeeld in zes deelscholen. Zo maken we 

van de grote school zes kleinere omgevingen. Binnen de 

deelschool verzorgt een kleine groep collega’s het onder-

wijs en de begeleiding. Op deze manier word je als leerling 

gezien en gehoord.


