
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

Vanaf de brugklas krijgen alle leerlingen het vak Duits. 
Wanneer je op de mavo zit, heb je in de tweede en der-
de klas de mogelijkheid om te kiezen voor het vak VTO 
Duits. Je krijgt dan wekelijks een extra lesuur Duits. Daar-
naast neem je deel aan excursies en taalprojectdagen.

1. ‘Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus’

2. Beter nu dan later

3. Duits is gemakkelijk

4. Meer kansen met Duits

5. Duits opent de deuren naar de arbeidsmarkt

6. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU

7. Handelspartner Duitsland

8. Vakantieland nummer 1

9. Buurland Duitsland

10. Duitsland innovatieland

DE LESSEN

In de lessen van VTO Duits ga je extra bezig met de 

vaardigheden spreken, luisteren en schrijven. Niet al-

leen besteden we aandacht aan de taal, maar ook aan 

de Duitse cultuur. Je gaat aan de slag met allerlei taal-

projecten en excursies. Met de extra lessen Duits bereik 

je al gauw een hoger niveau, zodat je de mogelijkheid 

hebt om taaldiploma´s te halen via het Goethe Insti-

tuut. Deze diploma’s kunnen je helpen om sneller een 

baan in Nederland of ergens anders in Europa te vinden. 

 

DUITSLAND

Naast de lessen op school organiseren we regelmatig ex-

cursies naar Duitsland. Ook is het mogelijk deel te nemen 

aan een uitwisseling. Op die manier leer je de taal nog be-

VTO DUITS



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

ter. Een taal leer je pas namelijk echt door er veel mee bezig 

te zijn. Het is dus goed om veel Duits te horen en te spreken 

en dat bereik je met versterkt talen onderwijs.

   


