
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

In de derde klas van de havo of het vwo maak je een pro-
fielkeuze. Met die keuze kies je een richting die je na je 
middelbareschooltijd opgaat. Zo’n belangrijke keuze kan 
best lastig zijn. Op het Aletta proberen we je hierop zo 
goed mogelijk voor te bereiden. 

EEN GOEDE VOORBEREIDING

Voordat je een van de vier profielen kiest, is het goed om 

je te verdiepen in jezelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

volgende vragen:

• Wat vind ik leuk, wat zijn mijn interesses? (Wat doe je 

bijvoorbeeld in je vrije tijd?)

• Wat zijn mijn talenten? (Wat heb je bijvoorbeeld gedaan 

waar je trots op bent?)

• Wat voor type ben ik? (Welke kenmerken heb je: behulp-

zaam, praktisch, stressbestendig …?)

• Wat voor vakken vind ik interessant?

Je hoeft deze vragen niet alleen te beantwoorden. Op 

school tijdens de LOB-lessen besteden we hier aan-

dacht aan. Maar het kan ook heel goed zijn om eens 

met je ouders en je vrienden te praten. Zij kunnen je na-

melijk helpen bij het schetsen van een beeld van jezelf. 

Schrijf het op, tik het in je telefoon of maak bijvoorbeeld 

een mindmap en zet het in Droomloopbaan. Zo kun je 

het altijd nog eens teruglezen.

KEUZES MAKEN

Met het kiezen van je profiel, kies je ook al de richting 

voor na je middelbare school. Je kunt namelijk niet met 

elk profiel elke studie volgen. Weet je al wat je ongeveer 

wil gaan studeren? Dan is het belangrijk om dit mee te 

nemen in je profielkeuze. Wanneer je dat nog niet weet, 

dan geeft dat niks. Veel leerlingen vinden het maken 

van een keuze moeilijk. We besteden op school veel 

aandacht aan loopbaanontwikkeling. 

PROFIELKEUZE HAVO/VWO

Natuur &
Techniek

Natuur &
Gezondheid

Economie &
Maatschappij

Cultuur &
Maatschappij



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

Wees niet bang om te kiezen, de keuzes zijn niet voor 

de rest van je leven. Ze moeten nu bij je passen. Ie-

dereen ontwikkelt zich verder en naarmate je je verder 

ontwikkelt, zal je ook weer andere keuzes gaan maken. 

Kies met je hart, maar gebruik je verstand.


