www.aletta.nl

ONZE CONTACTGEGEVENS
Hoofdlocatie
Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand

Locatie praktijkonderwijs
Van Heemskerckstraat 119a
9601 HC Hoogezand

T (0598) 35 02 50

T (0598) 36 14 61

MENTORAAT & BEGELEIDING
Postadres
/ webadres
Op het
Aletta sta je er niet alleen E-mail
voor. We
vinden het bePostbus 452
E ajacobscollege@aletta.nl
langrijk dat je goed wordt begeleid. Daarom heeft iedere
9600 AL Hoogezand
W www.aletta.nl
klas een mentor. Mocht je meer begeleiding nodig hebben, dan hebben we specialisten op school die je verder
kunnen
helpen.ONZE WEBSITE?
HOE WERKT

MENTOR
C

A

De mentor staat centraal in de begeleiding van de klas en
de individuele leerling. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor helpt je wegwijs
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Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de
informatie die u zoekt.
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Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het
zoekvenster.

knoppen
links bovenaan
staan
voor
de
De mentor
is betrokken
bij helemaal
alle activiteiten
van de
klas,
van
C De gekleurde
deelscholen.
Elke
deelschool
heeft
een
eigen
kleur.
Als
u
op
de
voorlichtingsavonden, tot sinterklaasviering en schoolfeesknop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.
ten. Daarnaast verzorgt de mentor ook mentorlessen. In de
brugklas
zijn die lessen gericht op het wennen op school en
D Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt
inloggen
website,
en je
It’sinlearning.
U en uw
het ‘leren
leren’.opIndede
hogereMagister
jaren ga
de mentorleskind
ontvangen
hiervoor
de
inlogcodes.
sen ook aan de slag met Loopbaan Oriëntatie.
E

Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de
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van uw zoon of dochter bekijken.
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dersteuner (ITO). De ITO ondersteunt de mentor en kan de
begeleiding
van de mentor overnemen. In sommige gevalDe meest actuele informatie en het nieuws staat in het
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midden van de website.

len zal de ITO contact opnemen met je ouders om te kijken
hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen.
Is er meer specialistische hulp nodig, dan kan de hulp van
de orthopedagoog ingeschakeld worden. De ITO en orthopedagoog kunnen je bijvoorbeeld helpen op het gebied van
dyslexie, faalangst en ‘leren leren’. Ook is op onze school
een begeleider voor hoogbegaafde leerlingen aanwezig.
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