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9600 AL Hoogezand
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ouderen of je inzetten op een sportvereniging. Dat is wat
je doet tijdens de maatschappelijke stage.

HOE WERKT ONZE WEBSITE?
VRIJWILLIGERSWERK
Op hetC Aletta vinden we het belangrijk dat je niet alleen
A
leert binnen de school, maar ook buiten de school. Daarom
hebben wij de maatschappelijke stage in ons lesprogramma opgenomen. Tijdens deze stage laat je zien dat je iets
vrijwillig doet voor een ander, je vraagt er dus geen geld
voor. B
D

De voedselbank, de bibliotheek, het buurtcentrum, de
sportclub, zijn maar een paar voorbeelden van organisaties
E
die draaien op vrijwilligers. Er zijn
dus
veel
mogelijkheden
G
om je in te zetten voor de samenleving. En het biedt jou de
kans om nieuwe werelden te ontdekken.
ZO DOEN WE DAT OP HET ALETTA
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In de eerste en de tweede klas doe je een deel van jouw
maatschappelijke stage met je klas. Je kan dan denken aan
A Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de
activiteiten
als het opruimen van de zwerfafval in de buurt,
informatie die u zoekt.
kaarten maken voor mensen in verpleeghuizen of geld inzamelen
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een goed
doel.kunt
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ga je
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te vinden,
u ookderde
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maken
vanzelf
het
B Om
zoekvenster.
aan de slag. Je zoekt dan een plek waar je vrijwilligerswerk
kunt doen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor: je mentor
C De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de
begeleidt
je hierbijElke
endeelschool
we hebben
ook
een
deelscholen.
heeft op
een het
eigenAletta
kleur. Als
u op
de
coördinator
voorkeuze
maatschappelijke
stagesop
die
zou kunknop naar
klikt, komt u rechtstreeks
de je
deelschoolsite.
nen helpen.
Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw
Tijdenskind
de maatschappelijke
leer je zien wat er alontvangen hiervoor destage
inlogcodes.
D

lemaal gebeurt in jouw buurt of omgeving. Een waardeOp Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de
volleE les!  
absentie van uw zoon of dochter bekijken.
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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.
praktijkonderwijs
vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium
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