
Op het Aletta bereiden we je voor op een arbeidsmarkt, 
die sterk in beweging is. Veel van onze leerlingen zul-
len in beroepen terechtkomen, die nu nog niet bestaan. 
Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks 
misschien uitgevoerd door machines. Of je wordt in je 
werk ondersteund door ICT. Onze leerlingen zullen dus 
nog meer te maken krijgen met een wereld waarin ‘ICT’ 
een grote rol speelt. En daarom maken we daar binnen 
ons onderwijs veel gebruik van.
 
ICT TIJDENS DE LES

De inzet van ICT tijdens onze lessen is de laatste jaren enorm 

gegroeid. Het verwerken van informatie, opzoeken van in-

formatie op internet, digitale methodes, digitale toetsen en 

het gebruik van educatieve software is enorm toegenomen. 

Apps en webtools worden tijdens de les regelmatig ge-

bruikt. We werken in toenemende mate gepersonaliseerd 

en het gebruik van ICT maakt dat steeds beter mogelijk.

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING

It’s Learning en Profijt zijn de elektronische leeromgevin-

gen waarin je voor verschillende vakken opdrachten kunt 

vinden. De docenten zetten (interactieve) studiewijzers in 

deze omgeving waar je mee aan de slag kan. Naast gewo-

ne lesboeken, wordt er ook gebruik gemaakt van digitale 

methodes waar interactief oefenmateriaal van te vinden is. 

Naast de leeromgevingen werken we met het programma 

Magister. Daar kunnen jij en je ouders het rooster, cijfers en 

huiswerk vinden.

 

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
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BYOD

Op het Aletta werken we volgens het zogenaamde Bring 

Your Own Device (BYOD) principe. We vinden het wense-

lijk dat onze leerlingen hun eigen laptop mee naar school 

nemen. Wij hebben uiteraard ook apparaten die ingezet 

kunnen worden, maar dat zal niet in elke situatie voldoen-

de zijn. Bovendien heeft het voordelen om een laptop in je 

eigen beheer te hebben.

De ouders/leerlingen zijn eigenaar van het apparaat en zijn 

verantwoordelijk voor de aanschaf, werking, verzekering, 

etc. Het is voor ouders en leerlingen van het Aletta mogelijk 

om tegen aantrekkelijke prijzen een laptop aan te schaffen 

op campusshop.nl.

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium


