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manier van leren. Dat geldt zeker voor hoogbegaafde
9600 AL Hoogezand
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leerlingen. Op het Aletta proberen we iedereen tot zijn
of haar recht te laten komen en daarom is persoonlijke
aandacht
belangrijk.
In gesprekken met je mentor zal er
HOE WERKT
ONZE WEBSITE?
gekeken worden wat jij nodig hebt om je schoolcarrière
succesvol af te ronden.
C
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Als je hoogbegaafd bent, heb je soms het idee dat je anders
bent dan iedereen om je heen: mensen begrijpen je niet
B
en jij begrijpt hen niet. Het is lastig wanneer dit klasgenoten zijn. Of nog erger, als dit een docent is. Daarom heeft
D
het Aletta hoogbegaafdheidscoördinatoren, die je kunnen
begeleiden. Wanneer je tegen problemen aanloopt, zal Ede
hoogbegaafdheidscoördinator Gmet je in gesprek gaan om
proberen te achterhalen hoe jij het beste en het snelste geholpen kunt worden met je problemen. Soms worden ook
je ouders betrokken bij de gesprekken.
F
Niet elke hoogbegaafde leerling heeft problemen en daarom hoeft ook niet elke hoogbegaafde leerling in gesprek.
Zoals je ziet, moet er altijd maatwerk worden geleverd. En
Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de
dat Ais precies wat we op het Aletta willen doen.
informatie die u zoekt.

ZO DOEN
WE DAT te
OPvinden,
HET ALETTA
kunt u ook gebruik maken van het
B Om informatie
zoekvenster.

Een leerling haalde op het Aletta heel slechte cijfers omdat
gekleurde had
knoppen
helemaal
links bovenaan
de
hij geen
in wat
de docenten
hemstaan
hiervoor
alleC Deinteresse
deelscholen.
Elke
deelschool
heeft
een
eigen
kleur.
Als
u
op
de
maal te vertellen hadden. Toevallig hield deze jongen wel
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.
erg van lezen en daarom mocht hij in de Engelse les elke
maand
een boekpresentatie
houden.
Eerst mocht
op de pagina vindt
u de knoppen
waarmeehiju zelf
kunt
D Rechts
inloggen
op maar
de website,
Magister
en It’s
U en de
uw
een boek
kiezen,
daarna
ging hij
in learning.
overleg met
kind
ontvangen
hiervoor
de
inlogcodes.
docenten boeken lezen die heel uitdagend voor hem waren. Zo leerde hij steeds meer dingen over de Engelse taal
E Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de
die hij absentie
normaal
nooit had geleerd.
vangesproken
uw zoon of misschien
dochter bekijken.
Door deze aanpak raakte hij zo enthousiast over het vak
Rechts
het beginscherm
onder het
kopje studeren
Agenda vindt
F dat
Engels
hijop
uiteindelijk
zelfs Engels
is gaan
aanu
de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma
de universiteit.
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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