
Een dag geen lessen op school, maar meelopen bij een 
bedrijf of organisatie. Op het Aletta ga je in het kader 
van loopbaanoriëntatie elk leerjaar een keer op stage.

STAGE

Stages zijn nodig om ervaringen op te doen buiten de 

school. Je leert dan wat werk is, hoe culturen verschillen op 

verschillende werkplekken en of je een bepaalde richting in-

teressant vindt. Dit ondersteunt je bij het maken van loop-

baankeuzes. Een stage is namelijk een geschikte manier om 

het werkveld te verkennen, inzicht te krijgen in je eigen 

kwaliteiten en tekortkomingen. 

LOOPBAANGERICHTE LEEROMGEVING

Om loopbaankeuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat 

je ervaring met werk en werken op doet met bijvoorbeeld 

stages en levensechte opdrachten. Vervolgens kijk je hierop 

terug door erover in gesprek te gaan met je mentor of de-

caan. Dit noemen we een loopbaangesprek. Deze ervaring 

stelt je in staat om uiteindelijk betere keuzes voor de toe-

komst te maken.

TOEKOMST

Een ‘echte’ baan… het klinkt nog zo ver weg. Op het Aletta 

proberen wij je zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

toekomst. Al is die toekomst wel onzeker: de arbeidsmarkt 

verandert en daarmee veranderen beroepen sneller van in-

houd of verdwijnen misschien wel. Als je klaar bent met je 

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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vervolgopleiding zullen er banen zijn die nu nog niet be-

staan. Best lastig om je daarop voor te bereiden.

Het is daarom van belang dat je goed leert wat er allemaal 

mogelijk is, wat bij je past en wat je leuk vindt. Om ergens 

veel tijd en energie in te kunnen steken, moet je het ook 

leuk en belangrijk vinden. 

Wij gunnen alle leerlingen allemaal een plek die bij ze past 

en daarom ondersteunen wij je in dit belangrijke proces. 

Op deze manier hopen we dat je zelf keuzes kunt maken 

die bij je passen en dat je in staat bent om steeds zelf stu-

ring te blijven geven aan je loopbaan.

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium


