
A  Via de knoppen in het hoofdmenu komt u bij de infor-
matie die u zoekt.

B  Om de informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken 
van het zoekvenster.

C  Elke deelschool heeft een eigen pagina. Via de knop 
Deelscholen komt u hier terecht.

D

E  Links onder het kopje Agenda vindt u de jaarkalender 
van de school. De jaarkalender van de deelschool van 
uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.

F  De meest actuele informatie staat onder het kopje 
Nieuws, rechts van de website.

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 
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De meest actuele informatie en het nieuws staat in het 
midden van de website.

www.aletta.nl

Hoofdlocatie
4 tropS ed nav naaL 

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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 Locatie praktijkonderwijs
Laan van de Sport 6 ,9603 TG Hoogezand 0598-361461

Postadres
Postbus 452, 9600 AL Hoogezand

E-mail / webadres
E ajacobscollege@aletta.nl   W www.aletta.nl 

Linksboven op de pagina vindt u de knoppen waarmee 
u kunt inloggen op Magister/Zermelo en Profijt. U en 
uw kind ontvangen hiervoor de inlogcodes. In deze 
programma's kunt u het rooster, de cijfers en de 
absentie van uw zoon of dochter bekijken.
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Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u 
in Magister. 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders /verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.

Op de website en via Magister vindt u belangrijke informatie over 
onze school. U hebt uw inlogcodes nodig om hier goed zicht op te 
hebben. Kijk regelmatig om bij te blijven wat betreft:

 schoolvorderingen  huiswerk  absentie

 roosters  de jaarkalender  vakanties

 activiteiten  nieuws  enzovoort 

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de Nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Bel tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de school: Laan van de Sport 
(0598) 35 02 50 of Van Heemskerckstraat (0598) 36 14 61.
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toe-
stemming van een medewerker van de school. Het verschilt per 
deelschool bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwach-
ten daarna een telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw 
kind veilig thuis is aangekomen. Is uw kind weer hersteld? 
Bel school om dat te melden of geef een briefje mee.

klas 1 en 2 vmbo, 
alle klassen mavo, 
klas 1,2,3 havo/vwo

1ste 8.00 uur 
2de 9.00 uur

pauze 10.00 uur
3de 10.30 uur
4de 11.30 uur

pauze 12.30 uur
5de 13.00 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

klas 3 en 4 vmbo, 
klas 4 en hoger, 
havo en vwo

1ste 08.00 uur
2de 09.00 uur
3de 10.00 uur

r u u 0 0 . 1 1 e z u a p
4de 11.30 uur
5de 12.30 uur

pauze 13.30 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

LESTIJDEN

LESROOSTER

MENTOR

ALTIJD OP DE HOOGTE?

BERICHT PER E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

IS UW KIND ZIEK?

Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u 
in Magister. 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders /verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.

Op de website en via Magister vindt u belangrijke informatie over 
onze school. U hebt uw inlogcodes nodig om hier goed zicht op te 
hebben. Kijk regelmatig om bij te blijven wat betreft:

 schoolvorderingen  huiswerk  absentie

 roosters  de jaarkalender  vakanties

 activiteiten  nieuws  enzovoort 

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de Nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Bel tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de school: Laan van de Sport 
(0598) 35 02 50 of Van Heemskerckstraat (0598) 36 14 61.
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toe-
stemming van een medewerker van de school. Het verschilt per 
deelschool bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwach-
ten daarna een telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw 
kind veilig thuis is aangekomen. Is uw kind weer hersteld? 
Bel school om dat te melden of geef een briefje mee.

klas 1 en 2 vmbo, 
alle klassen mavo, 
klas 1,2,3 havo/vwo

1ste 8.00 uur 
2de 9.00 uur

pauze 10.00 uur
3de 10.30 uur
4de 11.30 uur

pauze 12.30 uur
5de 13.00 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

klas 3 en 4 vmbo, 
klas 4 en hoger, 
havo en vwo

1ste 08.00 uur
2de 09.00 uur
3de 10.00 uur

r u u 0 0 . 1 1 e z u a p
4de 11.30 uur
5de 12.30 uur

pauze 13.30 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

LESROOSTER

MENTOR

ALTIJD OP DE HOOGTE?

BERICHT PER E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

IS UW KIND ZIEK?

Bel tussen 08.00 en 08.30 uur naar de school: 
Locaties Laan van de Sport 4 + 8 telefoonnummer (0598) 35 02 50
Locatie Laan van de Sport 6 telefoonnummer (0598) 36 14 61 
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toestem-
ming van een medewerker van de school. Het verschilt per deelschool 
bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwachten daarna een 
telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw kind veilig thuis is 
aangekomen. Is uw kind weer hersteld? Bel school om dat te 
melden of geef een briefje mee.

LESTIJDEN (praktijkonderwijs)

  

• schoolvorderingen
 

• huiswerk • absentie
• roosters

 
• de jaarkalender

 
• vakanties

• activiteiten
 

• nieuws
 

• enzovoort

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.
NB: Persoonlijke gesprekken op school vinden alleen plaats via van 
tevoren gemaakte afspraken. Goed om te weten daarbij is dat onze 
gasten zich bij binnenkomst school eerst dienen te melden bij de 
receptie.  

Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u
in Magister. 

Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u 
in Magister. 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders /verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.

Op de website en via Magister vindt u belangrijke informatie over 
onze school. U hebt uw inlogcodes nodig om hier goed zicht op te 
hebben. Kijk regelmatig om bij te blijven wat betreft:

 schoolvorderingen  huiswerk  absentie

 roosters  de jaarkalender  vakanties

 activiteiten  nieuws  enzovoort 

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de Nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Bel tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de school: Laan van de Sport 
(0598) 35 02 50 of Van Heemskerckstraat (0598) 36 14 61.
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toe-
stemming van een medewerker van de school. Het verschilt per 
deelschool bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwach-
ten daarna een telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw 
kind veilig thuis is aangekomen. Is uw kind weer hersteld? 
Bel school om dat te melden of geef een briefje mee.

klas 1 en 2 vmbo, 
alle klassen mavo, 
klas 1,2,3 havo/vwo

1ste 8.00 uur 
2de 9.00 uur

pauze 10.00 uur
3de 10.30 uur
4de 11.30 uur

pauze 12.30 uur
5de 13.00 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

klas 3 en 4 vmbo, 
klas 4 en hoger, 
havo en vwo

1ste 08.00 uur
2de 09.00 uur
3de 10.00 uur
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LESTIJDEN

LESROOSTER

MENTOR

ALTIJD OP DE HOOGTE?

BERICHT PER E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

IS UW KIND ZIEK?

Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u 
in Magister. 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders /verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.

Op de website en via Magister vindt u belangrijke informatie over 
onze school. U hebt uw inlogcodes nodig om hier goed zicht op te 
hebben. Kijk regelmatig om bij te blijven wat betreft:

 schoolvorderingen  huiswerk  absentie

 roosters  de jaarkalender  vakanties

 activiteiten  nieuws  enzovoort 

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de Nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Bel tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de school: Laan van de Sport 
(0598) 35 02 50 of Van Heemskerckstraat (0598) 36 14 61.
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toe-
stemming van een medewerker van de school. Het verschilt per 
deelschool bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwach-
ten daarna een telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw 
kind veilig thuis is aangekomen. Is uw kind weer hersteld? 
Bel school om dat te melden of geef een briefje mee.

klas 1 en 2 vmbo, 
alle klassen mavo, 
klas 1,2,3 havo/vwo

1ste 8.00 uur 
2de 9.00 uur

pauze 10.00 uur
3de 10.30 uur
4de 11.30 uur

pauze 12.30 uur
5de 13.00 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur

klas 3 en 4 vmbo, 
klas 4 en hoger, 
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2de 09.00 uur
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LESROOSTER

MENTOR

ALTIJD OP DE HOOGTE?

BERICHT PER E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

IS UW KIND ZIEK?

Het actuele lesrooster en lesroosterwijzigingen van uw kind vindt u 
in Magister. 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon 
voor leerlingen en hun ouders /verzorgers. Op de ouderavond aan 
het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor 
van uw kind en hoort u hoe u het beste contact met de mentor 
kunt opnemen.

Op de website en via Magister vindt u belangrijke informatie over 
onze school. U hebt uw inlogcodes nodig om hier goed zicht op te 
hebben. Kijk regelmatig om bij te blijven wat betreft:

 schoolvorderingen  huiswerk  absentie

 roosters  de jaarkalender  vakanties

 activiteiten  nieuws  enzovoort 

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de Nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Bel tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de school: Laan van de Sport 
(0598) 35 02 50 of Van Heemskerckstraat (0598) 36 14 61.
Als uw kind tussendoor naar huis gaat, mag dat alleen met toe-
stemming van een medewerker van de school. Het verschilt per 
deelschool bij wie leerlingen zich dienen te melden. We verwach-
ten daarna een telefoontje van thuis om zeker te weten dat uw 
kind veilig thuis is aangekomen. Is uw kind weer hersteld? 
Bel school om dat te melden of geef een briefje mee.

klas 1 en 2 vmbo, 
alle klassen mavo, 
klas 1,2,3 havo/vwo

1ste 8.00 uur 
2de 9.00 uur

pauze 10.00 uur
3de 10.30 uur
4de 11.30 uur

pauze 12.30 uur
5de 13.00 uur
6de 14.00 uur
7de 15.00 uur
8ste 16.00 uur
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5de 12.30 uur

pauze 13.30 uur
6de 14.00 uur
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LESROOSTER

MENTOR

ALTIJD OP DE HOOGTE?

BERICHT PER E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

IS UW KIND ZIEK?

Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig berichten van ons 
per e-mail; onder andere de nieuwsbrief voor ouders en informatie 
over activiteiten. Laat onze administratie daarom steeds uw actuele 
e-mailadres weten en kijk regelmatig op uw mail om goed geïnfor-
meerd te blijven.

Op de website en via Magister/Zermelo vindt u belangrijke 
informatie over onze school. De schoolvorderingen staan in Profijt. 
U hebt inlogcodes nodig om hier goed zicht op te houden. Kijk 
regelmatig om bij te blijven wat betreft:

Alle klassen 
praktijkonderwijs 

1ste 08.00 – 08.30 uur

2de 08.30 – 09.00 uur

3de 09.00 – 09.30 uur

4de 09.30 – 10.00 uur

 Pauze 10.00 – 10.30 uur

5de 10.30 – 11.00 uur

6de 11.00 – 11.30 uur

7de 11.30 – 12.00 uur

  Pauze 12.00 – 12.30 uur

8ste 12.30 – 13.00 uur

9de 13.00 – 13.30 uur

10de 13.30 – 14.00 uur

11de 14.00 – 14.30 uur

12de 14.30 – 15.00 uur

13de 15.00 – 15.30 uur 

14de 15.30 – 16.00 uur


