
Wanneer je talent hebt voor bijvoorbeeld sport of muziek 
en je hier wekelijks veel tijd aan besteed, dan kan het 
lastig zijn om dat te combineren met je schoolwerkzaam-
heden. Op het Aletta zijn we van mening dat talentont-
wikkeling bijdraagt aan je persoonlijke groei. Dus als jij 
talent wilt combineren met school dan willen wij je daar 
ook de ruimte voor geven.

TALENT-COÖRDINATOR

Op het Aletta hebben we een talent-coördinator die samen 

met jou, je ouders en mentor kijkt wat er mogelijk is om 

je talent te combineren met school. Hoe dat er in de prak-

tijk uitziet verschilt per leerling. Je kunt denken aan hulp 

bij planning, ruimte om toetsen/opdrachten op een ander 

tijdstip te maken, verlof voor wedstrijddagen of trainings-

kampen. 

In overleg met de talent-coördinator kijken we naar wat 

nodig is en welke afspraken er gemaakt moeten worden. Er 

wordt dus maatwerk geleverd.

ZO DOEN WE DAT OP HET ALETTA

De afgelopen jaren hebben verschillende leerlingen van 

het Aletta hun schooldiploma behaald én hun sport (zoals 

judo, schaatsen, turnen, motorsport, paardrijden, voetbal) 

op nationaal en/of internationaal niveau kunnen uitoefe-

nen. Zo doen we dat op het Aletta!

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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RUIMTE VOOR TALENT

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium




