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CONTACT MET OUDERS

Postadres
E-mail /met
webadres
Op het
Aletta vinden wij goed contact
jouw ouders
Postbus 452
E ajacobscollege@aletta.nl
erg belangrijk. De begeleiding van leerlingen doen wij
9600 AL Hoogezand
W www.aletta.nl
namelijk niet alleen, dit doen wij graag samen met ouders.

HOE WERKT ONZE WEBSITE?
MOL-GESPREKKEN
Vier keer
C per jaar organiseren wij een contactmoment met
A
jou en je ouders. Dit noemen wij MOL-gesprekken. Dit zijn
gesprekken tussen de Mentor, Ouder en Leerling. Wij praten dus niet óver de leerling, maar mét de leerling. Jij kan
tenslotte het beste benoemen wat goed gaat en wat je verB
beterpunten
zijn.
D
E
G

F

A

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

B

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

ANDERE CONTACTMOMENTEN

Buiten deze vaste contactmomenten zijn er andere moC De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de
mentendeelscholen.
waarbij wij
dedeelschool
aanwezigheid
eneigen
medewerking
van
Elke
heeft een
kleur. Als u op
de
ouders knop
belangrijk
vinden.
Zo organiseren
wijdeindeelschoolsite.
het begin
naar keuze
klikt, komt
u rechtstreeks op
van het schooljaar een kennismakingsavond waarbij ouRechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt
dersDde mentor leren kennen. Ook kunnen ouders op deze
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw
avond vragen
stellen hiervoor
die metde
het
leren van hun kind te makind ontvangen
inlogcodes.
ken hebben.
E

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

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook minder officiële momenten
waarbij leerlingen en docenten graag willen laten
F Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u
zien wat
doen. Zo
leerlingen
vanniet
dehet
onderbouw
de ze
jaarkalender
vanlaten
de school.
Hier staat
programma
vermeld
van
de
afzonderlijke
deelscholen;
de
jaarkalender
van de
vmbo tijdens de Aletta-dag zien wat zij hebben geleerd
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.
over Aletta Jacobs in een grote eindpresentatie en nodigenGweDe
ouders
harteinformatie
uit bij de en
voorstelling
meestvan
actuele
het nieuwsScapino
staat in ophet
midden van de website.

gevoerd door brugklasleerlingen van de mavo-deelschool.
Ook kunnen leerlingen een dag meelopen bij het werk van
een ouder in het kader van loopbaanoriëntatie.
VOORLICHTINGSAVONDEN
Naast deze avonden organiseert het Aletta ook diverse informatieavonden. Bijvoorbeeld over de profielkeuze, maar
ook over bredere onderwerpen als het opvoeden van pubers (in samenwerking met GGZ).
Zo zijn er dus een heleboel activiteiten waarbij wij nauw
contact houden met thuis. Wij verwachten dan ook betrokken ouders die, net als wij, het doel hebben om hun kind
zo goed mogelijk te helpen met het leren en een plekje te
vinden in de maatschappij.

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

