
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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Werken aan slimme oplossingen voor toekomstige pro-
blemen? Het dr. Aletta Jacobs College is een zogenaam-
de Geo Future School. De naam Geo Future is een combi-
natie van Geo, dat staat voor aarde, en Future, dat staat 
voor toekomst. Het is een nieuwe stroom binnen het 
voortgezet onderwijs. Het doel is dat je leert om kritisch 
en creatief na te denken over de toekomst. 

WAT HOUDT HET IN?

Hoe zien de steden eruit als we rekening willen houden met 

het milieu? Hoe kunnen we ons land ook in de toekomst 

veilig houden tegen wateroverlast? Wat kunnen we doen 

om de voedselvoorziening te verbeteren? Tijdens de lessen 

houd je je bezig met grote vraagstukken over de toekomst. 

Het lesprogramma is verdeeld in modules. Met een groepje 

ga je aan de slag en werk je toe naar een eindopdracht. 

Aan het eind van een module presenteer je samen met je 

groepsgenoten jullie oplossingen.

ZO DOEN WE DAT OP HET ALETTA

In de brugklas werken we tijdens de aardrijkskundeles aan 

de module ‘de wijk van de toekomst’. Nederland is een 

dichtbevolkt land met een relatief kleine oppervlakte. Het 

is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vin-

den om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren 

en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om 

goed na te denken over de inrichting van deze ruimte.

GEO FUTURE SCHOOL

DEELSCHOLEN
HAVO/VWO



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

In de tweede klas zoomen we uit naar de regio. In het 

project Goud Grunn ga je aan de slag met thema’s als de-

mografische krimp, aardbevingsbestendig bouwen en de 

energietransitie in onze eigen omgeving. Je krijgt les van 

gastdocenten en je gaat op excursie langs verschillende in-

novatieve projecten. Aan deze module werken ook andere 

scholen uit de regio. Voor de leerlingen wordt er vervolgens 

een wedstrijd uitgeschreven. 

In de derde klas gaan we aan de slag met meteorologie of 

ook wel weerkunde genoemd. Je leert metingen en voor-

spellingen te doen. Uiteindelijk maak je dan met het weer-

station van school en een greenscreen een eigen weerbe-

richt. 

In het vierde leerjaar ga je 

werken aan een documen-

taire over klimaatverande-

ring. Een van de gevolgen 

van klimaatverandering met 

een grote mondiale impact 

is het smelten van landijs. 

De grootste hoeveelheden 

landijs bevinden zich in de 

ijskappen van Antarctica en 

Groenland. In deze module 

staat het mogelijk smelten 

van deze ijskappen centraal. 

Daarnaast ga je in de bo-

venbouw aan de slag met 

een echte opdracht van de gemeente Midden-Groningen. 

De bevindingen presenteer je vervolgens aan belangstellen-

den in het gemeentehuis.


