
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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DEELSCHOOL
BOVENBOUW 
HAVO/VWO

De Rijks Universiteit Groningen reikt eens per twee jaar 
de Aletta Jacobs Prijs uit. Deze prijs wordt uitgereikt aan 
een vrouw met een academische opleiding, die zich nati-
onaal en internationaal heeft ingezet op het terrein van 
emancipatie en vrouwenrechten. Zo hebben Els Borst, 
Neelie Kroes, Petra Stienen, Lilianne Ploumen en Khadija 
Arib deze prijs in ontvangst mogen nemen.

SCHRIJFWEDSTRIJD VOOR LEERLINGEN

Sinds 1993 heeft de gemeente Midden-Groningen daar 

haar eigen Aletta Jacobs Prijs aan gekoppeld met een schrijf-

wedstrijd voor onze school. 

De gemeente nodigt leer-

lingen in vwo-5 uit om een 

essay te schrijven waarin 

zij Aletta Jacobs verbinden 

met de laureate (winnares) 

van de Aletta Jacobs Prijs 

van de RUG. De leerlingen 

die het beste essay hebben 

geschreven, krijgen niet al-

leen een prijs, maar worden 

ook betrokken bij activitei-

ten van de RUG.

ALETTA JACOBS, NAAMGEEFSTER VAN ONZE SCHOOL

In 1978 voltooide Aletta Jacobs haar studie geneeskunde 

aan de universiteit in Groningen; zij was de eerste vrouw 

die officieel was ingeschreven als student en ze was de eer-

ste vrouwelijke arts in Nederland. 

Ze werkte en woonde in het westen van Nederland, maar 

haar jeugd bracht ze door in Sappemeer. Daar groeide ze 

op in een groot gezin, waar iedereen, de jongens én de 

meisjes, de kans kreeg om te studeren. Aletta wilde, net als 

haar vader en haar oudste broer, medicijnen studeren en 

dat was baanbrekend in die tijd.

Aletta werd arts en ze opende daarmee de academische 

weg voor andere vrouwen. In haar werk heeft ze zich on-

der meer sterk gemaakt voor de positie van de vrouw en 

ALETTA JACOBSPRIJS 
VOOR BESTE ESSAY



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

voor mensen die leefden in armoede. Daarnaast was ze een 

belangrijke en invloedrijke voorvechtster van het kiesrecht 

voor vrouwen. In 1919 kon die strijd succesvol worden af-

gesloten: ook vrouwen mochten deelnemen aan verkiezin-

gen.

HET ESSAY

Leerlingen in vwo-5 schrijven dus een essay waarin ze twee 

vrouwen met elkaar verbinden. Eén van die vrouwen is na-

tuurlijk altijd Aletta Jacobs, die in haar tijd baanbrekend 

werk heeft verricht en ontzettend belangrijk is geweest op 

het terrein van gezondheid, armenzorg, geboortebeper-

king, bevordering van hygiëne en zuigelingenzorg, vrou-

wenkiesrecht en wereldvrede.

De andere vrouw is een vrouw van nu, die in deze tijd 

baanbrekend werk verricht, een voorbeeld is voor andere 

vrouwen en een belangrijke rol speelt op het terrein van de 

vrouwenemancipatie en -rechten.

Het essay wordt beoordeeld door een jury die let op origi-

naliteit, taalgebruik, argumentatie en presentatie.

DE PRIJS

Leerlingen die de gemeentelijke Aletta Jacobs Prijs winnen, 

krijgen een mooi kunstwerk, hun foto komt als pixel in de 

‘boom’ in de hal van de 

school, ze krijgen een mooi 

cijfer voor Nederlands én ze 

ontmoeten de laureate van 

de Aletta Jacobs Prijs van 

de RUG.

Ook kunnen deze leerlin-

gen meestal aanwezig zijn 

bij de College Tour voor 

studenten, bij de feestelij-

ke uitreiking van de Aletta 

Jacobs Prijs in het universi-

teitsgebouw en mogen ze aanschuiven aan het diner aan 

het einde van de feestelijke avond.


