
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
ONDERBOUW 
HAVO/VWO

Leren doe je niet alleen achter een tafeltje uit een boek, 
daarom ga je op het Aletta voor verschillende vakken aan 
de slag met projecten. Zo hebben we op de deelschool 
onderbouw havo/vwo dr. s-Cool art-dagen, de Weten-
schapsdagen en een waddenexcursie.

DR. S-COOL ART 

Hoe COOL is het om met kunst bezig te zijn! In de eer-

ste klas havo/vwo gaan we drie dagen lang aan de slag 

met kunst. We kijken niet alleen naar kunst van anderen, 

maar we gaan ook zelf aan het werk.

Dat doen we op school en ook op plekken buiten de school 

als in een museum of in het Kielzog Theater en Kunsten-

centrum. 

We verdiepen ons eerst in een onderwerp of thema, bij-

voorbeeld sculptures. Dit doen we door zelf informatie op 

te zoeken en door het bekijken van interessante filmpjes 

en documentaires. Zo leer je wat er allemaal in de loop 

der jaren is gemaakt. En wat voor (soms gekke) voorbeel-

den we ook in ons dagelijks leven tegenkomen. Daarna 

gaan we naar het museum om naar echte kunstwerken te 

kijken en zelf aan de slag in het atelier van het museum. 

WETENSCHAPSDAGEN

De wetenschapsdagen horen bij het vak bèta+. Dit vak 

krijg je in klas 2. Bij beta+ hebben we het over verschil-

lende onderwerpen die met ruimtevaart te maken hebben. 

KUNST & CULTUUR



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

Hierbij kun je denken aan het ontstaan van de seizoenen, 

het zonnestelsel, magnetisme, navigeren met GPS, zwaar-

tekracht, het broeikaseffect, een raket lanceren en onder-

zoek op Mars. 

Tijdens de wetenschapsdagen gaan we aan de slag 

met ‘kolonisten op Mars’: na een reis van een half-

jaar ben je dan eindelijk aangekomen op de planeet 

Mars. Er is daar niets, dus alles wat je daar nodig hebt, 

heb je zelf meegenomen in je raket. Je werkt samen 

in een groepje van astronauten om een basis te ma-

ken om te kunnen overleven op deze vijandige planeet.  

Een van de wetenschapsdagen wordt ingevuld met een 

excursie. Bijvoorbeeld met een bezoek aan Space Expo in 

Noordwijk (een museum die de geschiedenis van de ruim-

tevaart laat zien en laat beleven). 

EXCURSIE NAAR DE WADDENZEE

Biologie gaat over meer dan alleen het menselijk lichaam. 

Ook planten en dieren zijn een onderwerp. Om met eigen 

zintuigen te ontdekken hoe zij samenleven in de natuur, 

bezoeken we in de tweede klas havo/vwo het grootste na-

tuurgebied van Nederland, de Waddenzee. 

We kijken wat er zoal in het water leeft en bij laag-

water zoeken we naar leven in de zeebodem. Zo krij-

gen we beeld van het voedselweb in de Waddenzee.  

Natte handen, prutpoten en wind maken deze dag onver-

getelijk. Aan de hand van vragen ga je op onderzoek uit, 

zodat je na deze excursie in staat bent in je eigen woorden 

over de ecologie van het waddengebied te vertellen!


