
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

ONZE CONTACTGEGEVENS

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

Heb je vwo-advies? Vind je het leuk om met taal bezig 
te zijn? Wil je meer weten van de Griekse en Romeinse 
taal, verhalen en geschiedenis? Dan is het gymnasium 
misschien iets voor jou!
 
VWO

Op het Aletta bestaat het vwo uit atheneum en gymnasi-

um. In de brugklas maken alle vwo-leerlingen kennis met 

klassieke mythologie in het eerste halfjaar. Daarna kun je 

kiezen voor gymnasium of atheneum: op het gymnasium 

ga je door met mythologie en Latijn. In de tweede en derde 

klas krijg je daarbij ook Grieks. Vanaf het vierde leerjaar kun 

je kiezen of je verder wilt gaan met Grieks of Latijn.

 
MYTHOLOGIE

Arachne was een Griekse prinses die heel mooi kon weven. 

Haar weefsels waren zo mooi, dat ze er een beetje arrogant 

van werd, en de godin Athena uitdaagde voor een weef-

wedstrijd. Arachne won de wedstrijd, maar werd als straf 

voor haar arrogantie door Athena in een spin veranderd. 

Nu zou ze voor altijd weven.

Dit verhaal is een voorbeeld van een Griekse mythe: een 

verhaal dat de Grieken gebruikten om de wereld te verkla-

ren en de mensen te leren hoe ze zich moesten gedragen. 

Bij mythologie leer je veel van dit soort verhalen kennen en 

ook leer je wat wij nu nog met de mythes uit de oudheid 

doen.

LATIJN

Het Latijn was de taal van de Romeinen. Hun stad Rome 

werd een wereldmacht en daardoor werd Latijn een hele 

belangrijke taal. Als je iets wilde bereiken, dan moest je de 

taal van de Romeinen kunnen spreken. Ook toen het Ro-

meinse Rijk al lang niet meer bestond, werd het Latijn nog 

veel gebruikt. Vroeger heeft het Latijn in Europa lange tijd 

net zo’n rol gespeeld als het Engels nu. Net zoals wij vaak 

Engelse woorden en uitdrukkingen gebruiken, namen onze 

voorouders veel over uit het Latijn. Latijnse woorden in het 

Nederlands zijn bijvoorbeeld agenda, album en bonus.

GYMNASIUM

DEELSCHOLEN
HAVO/VWO



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

GRIEKS

Een belangrijk onderdeel van het vak Grieks is dat je kennis 

maakt met de taal, geschiedenis en de leefwereld van een 

volk dat aan de basis heeft gestaan van onze eigen cultuur. 

De Grieken hebben op allerlei gebieden veel gepresteerd, 

zoals wetenschap, theater en architectuur.

Op school leer je het Grieks van de oudheid. In het Grieks, 

dat in het huidige Griekenland wordt gesproken, kun je 

nog veel van dit Oudgrieks herkennen. Veel Nederlandse 

woorden komen uit het Grieks. Dit zijn bijvoorbeeld woor-

den als techniek, biologie, chirurg en psycholoog.

WAT HEB JE AAN GRIEKS EN LATIJN?

Kennis van het Grieks en Latijn helpt je bij het leren van 

andere talen. Verder leer je nauwkeurig te werken en na te 

denken over de verbanden tussen vroeger en nu. Je leert 

hoe de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld dachten over 

zaken die voor ons ook nog belangrijk zijn, zoals democra-

tie, sport, vrije tijd en de samenleving. Je zult verbaasd zijn 

hoeveel dingen uit de Griekse en Romeinse oudheid je kunt 

herkennen in ons dagelijks leven!

ACTIVITEITEN

Naast de gewone lessen horen er ook diverse activiteiten 

bij het gymnasium. Het is belangrijk om de Grieken en Ro-

meinen niet alleen in je boeken tegen te komen, maar ook 

daarbuiten. Zo heb je samen met je klasgenoten en gym-

nasiasten uit alle andere leerjaren ieder jaar een Gymnasi-

umdag, excursies, een pubquiz en een vertaalwedstrijd. Het 

hoogtepunt van je gymnasiumopleiding is uiteindelijk de 

reis naar Griekenland!


