
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
MAVO

In de onderbouw van de deelschool mavo heeft het 
Aletta het vak ‘cultuurreporters’. Bij dit vak maken we 
non-fictie films, ook wel documentaires genoemd. We 
gaan dus geen verhalen verzinnen, maar filmen het ech-
te leven. 

DE LESSEN

In de lessen gaan we met veel verschillende onderwerpen 

bezig. Je leert bijvoorbeeld kritisch kijken naar beeldmate-

riaal: wat is echt waar en wat is in scène gezet? Hoe maak 

je een goede film, vlog of animatie? Hoe moet je een inter-

view afnemen? Welke monteertechnieken kan je gebruiken 

om je filmmateriaal te perfectioneren?

Bij het vak cultuurreporters ben je creatief bezig door ver-

schillende films te maken. Je leert oog voor detail te hebben 

en je leert meer over je eigen omgeving, je eigen familie en 

meningen van andere mensen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Tijdens de lessen bereid je een opdracht goed voor. Daarna 

is de tijd om echt op pad te gaan en filmbeelden te gaan 

maken. Bewapend met een iPad en een microfoon ga je 

de straat op om onderzoek te doen en andere mensen te 

interviewen. Daarna monteer je de beelden met de iPad en 

maak je er een echte film van.

CULTUURREPORTERS



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

FILMFESTIVAL

Jaarlijks wordt er een landelijk filmfestival voor scholieren 

georganiseerd. Tijdens het festival worden onder meer prij-

zen uitgereikt aan de beste film. Elk jaar sturen ook wij een 

aantal films in en we hebben al meerdere keren een prijs 

gewonnen! Ben jij het nieuwe aanstormende filmtalent?


