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culturen.
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Internationalisering kan
binnen en buiten het klaslokaal
A
plaatsvinden, maar betekent wel altijd dat je vakoverstijgend bezig bent. Naast aardrijkskunde, geschiedenis,
vreemde talen, komt ook andere vakinhoud terug wanneer
je contact legt met een andere cultuur. Vakinhoud die je
B
minder snel in een normale klassituatie tegenkomt.
D

ACTIVITEITEN
E

Op het Aletta worden veel activiteiten
op het gebied van
G
internationalisering georganiseerd. Zo ga je in het derde
leerjaar naar de kerstmarkt in Oldenburg. Ook heb je in
de derde klas de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Ardennentocht.
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.

C

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.

D

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.

E

Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de
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UITWISSELINGEN
Een ander voorbeeld vormen de uitwisselingen die we aan
al onze bovenbouwleerlingen en een deel van de onderbouwleerlingen aanbieden, maar die niet verplicht zijn.
Dit betekent dat je als leerlingengroep gekoppeld wordt
aan een groep leerlingen in bijvoorbeeld Polen of Hongarije, en dat je samen met je docenten een weekprogramma
uitdenkt om hen jullie leefwereld te laten zien, net als zij
dat voor jullie doen. Uit deze uitwisselingsweken komen
vaak langdurige vriendschappen voort, zowel binnen eigen
leerlingengroepen als internationaal.

Hoe dan ook zijn het ervaringen die heel veel grenzen in
je toekomst meer een welkome uitdaging maken dan een
blokkade: je doet ervaring op met zelfstandigheid, taalvaardigheid, gastvrijheid, cultuurverschillen en de waarde
daarvan.
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