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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het lijkt nog ver weg, maar het is al bijna weer zover: uw zoon of dochter gaat de overstap maken naar het voortgezet onder-
wijs. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onze school en het advies vanuit de basisschool over het te volgen niveau.

DEELSCHOLEN

Op het Aletta werken we in deelscholen. Die maken de school kleinschalig. Zo kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding 
het beste afstemmen op de leerlingen. Elke deelschool heeft qua onderwijs zijn eigen accenten ontwikkeld. 

Maatwerk
Niet iedereen heeft evenveel tijd nodig voor een vak. Soms heeft een leerling snel in de gaten waar het om gaat en soms heeft 
iemand wat meer tijd nodig. Het is dan prettig om te kunnen kiezen waaraan je werkt, wanneer en op welk niveau. Daarom 
bieden wij in elke deelschool maatwerk aan. Hoe dat er precies uitziet, varieert.

Lezen
Schoolbreed vinden wij lezen belangrijk. Door te lezen vergroot je ongemerkt je woordenschat, leer je je beter concentreren en 
ontwikkel je (mogelijk) je leesplezier. Daarom wordt in elke deelschool dagelijks gelezen.

Deelschool praktijkonderwijs
Op het pro (praktijkonderwijs) bereiden wij leerlingen van 12-18 jaar voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maat-
schappij. Wij bieden elke leerling een individuele route aan die is afgestemd op zijn of haar mogelijkheden. Na het pro gaan 
de meeste leerlingen aan het werk en een deel krijgt een (interne) mbo-niveau 1 opleiding. Stage neemt een centrale plaats in 
en heeft als doel om in een levensechte werksituatie een werkhouding te ontwikkelen en ervaring op te doen. Kinderen die in 
aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Deelschool vmbo
Leerlingen met een advies basis- of kaderberoepsgerichte leerweg zijn welkom in vmbo onderbouw. In deze deelschool werken 
we in de dakpanklassen basis/kader en kader/mavo, waarbij wij ernaar streven om elke leerling maatwerk te bieden. Er zijn 
klassen voor leerlingen met en zonder een ondersteuningsbehoefte. In de onderbouw volgen leerlingen een algemeen vormend 
programma, waarin ook de wat meer praktische vakken verzorging en techniek zijn opgenomen. Aan het einde van klas 2 kiezen 
leerlingen een beroepsgericht profiel, waarna ze overstappen naar de bovenbouw. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen 
doorstromen naar het mbo.

Deelschool mavo
De mavo is voor leerlingen van klas mavo/havo-1 tot en met mavo-4. Leerlingen volgen een overwegend algemeen vormend 
programma tot en met klas 3. Aan het einde van klas 3 kunnen ze een profiel kiezen. Ook in de bovenbouw is deze leerweg 
overwegend theoretisch. De mavo kent geen echte praktijkvakken. Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar 
het mbo niveau 4 of naar de havo.

Deelschool havo/vwo
Leerlingen met een advies havo of hoger zijn welkom in de 
deelschool havo/vwo. Aan het einde van de derde klas kiezen 
ze een profiel en stappen ze over naar de bovenbouw.  
Leerlingen met een atheneum (of vwo) advies kunnen ook kie-
zen voor het gymnasium. Het gymnasium is atheneum met 
daarbij klassieke talen en mythologie. Dit vraagt van leerlingen 
enige taalgevoeligheid en doorzettingsvermogen. Leerlingen 
die twijfelen raden wij aan voor het gymnasium te kiezen. Na 
elk leerjaar hebben leerlingen de mogelijkheid daar namelijk 
mee te stoppen. Later instromen is geen optie.
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DAKPANKLASSEN

Het is goed om te weten dat wij in de 
brugklas werken met dakpanklassen. 
Leerlingen in een dakpanklas kunnen 
zeker weten het eerstgenoemde niveau 
aan en misschien het laatstgenoemde 
niveau. 

We geven les op het basisniveau en ver-
sleutelen daarin - en ook in de toetsen 
- het hogere niveau.

LOCATIES

Onze school heeft drie locaties, allemaal aan de Laan van de Sport in Hoogezand. In het hoofdgebouw zijn vmbo-onderbouw, 
mavo en havo/vwo gehuisvest. Leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo-bovenbouw hebben ieder hun eigen locatie, links 
en rechts van het hoofdgebouw. (Een deel van) hun praktijklessen volgen ze in het hoofdgebouw. 

ADVIES

Bij het plaatsen van uw kind op onze school, gaan wij mee met het advies van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op 
de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer maakt het advies transparant, voor zowel ouders als school. Het advies van de basis-
school is leidend. 

Naast de Plaatsingswijzer krijgen wij van de basisschool een schriftelijke onderbouwing. Deze onderbouwing geeft ons inzicht 
in de leerling achter de Plaatsingswijzer waardoor wij bepaalde adviezen beter kunnen begrijpen. Wij willen graag weten waar 
een kind goed in is, waar zijn interesses liggen en de manier waarop het werkt en leert. Dat helpt ons om het stokje zo goed 
mogelijk over te kunnen nemen. 

Goed om te weten is, dat vooral de uitkomsten van Begrijpend Lezen en Rekenen een belangrijke voorspellende waarde 
hebben. We zien regelmatig dat leerlingen die op de basisschool voor het geadviseerde niveau zwak scoren op Begrijpend Lezen, 
het erg moeilijk hebben in het voortgezet onderwijs en in latere leerjaren alsnog afstromen.

Twijfel 
Bij twijfel over wat het beste advies (niveau) is of waar uw kind het beste op zijn plek is (regulier of speciaal), kan de leerkracht 
altijd contact leggen met de orthopedagogen van het Aletta. We zetten in op korte lijnen met de basisschool, zodat we - waar 
nodig - samen kunnen optrekken en elkaar kunnen ondersteunen.

MEER WETEN?

Meer informatie over de school vindt u op onze website www.aletta.nl. 
Voor specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail of per telefoon.

Met vriendelijke groet,

Ed Namink  
teamleider praktijkonderwijs a.i. enamink@aletta.nl 0598 361 461

Marja Emming  
teamleider vmbo onderbouw memming@aletta.nl 0598 350 250 

Els Venema  
teamleider mavo  evenema@aletta.nl 0598 350 250 

Dustin Dijkstra  
teamleider havo/vwo onderbouw ddijkstra@aletta.nl 0598 350 250
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