
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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In het derde leerjaar heb je een profiel gekozen, je gaat 
de richting doen waar je interesse ligt! Het hele jaar ben 
je op school bezig met lessen, activiteiten en handelin-
gen die passen bij je toekomstige opleiding/beroep. Om 
je een nog beter beeld te geven van hoe het eigenlijk is 
om zo’n beroep te hebben, ga je aan het einde van het 
schooljaar een buitenschoolse stage lopen bij een bedrijf 
dat past bij jouw profiel. 

STAGE

Tijdens de praktijkexamens ga jij in het derde jaar op stage. 

Je kiest zelf uit waar je stage wilt lopen, een voorwaarde 

is wel dat het een bedrijf is dat past binnen je profiel. Doe 

je bijvoorbeeld het profiel Groen, dan kun je stage lopen 

bij een manege. Dit regel je allemaal zelf, je mentor en je 

ouders zullen je hier bij helpen. 

DOEL STAGE

Het doel van deze stage is dat je ervaart hoe het is om een 

langere periode te werken in een beroep van jouw keuze. 

Daarnaast geeft het je een goed beeld van wat je wel of 

juist niet leuk vindt aan het beroep. Ook zul je als persoon 

hier wat van opsteken, je krijgt verantwoordelijkheid, leert 

BUITENSCHOOLSE STAGE



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

afspraken nakomen en je leert hoe het is om als professio-

nal aan het werk te zijn. In een stageboek houd je bij wat je 

allemaal per dag hebt gedaan, daarnaast maak je een aan-

tal extra opdrachten. Natuurlijk zullen je mentor en andere 

docenten gedurende de stage contact met je houden om 

te kijken hoe het gaat. Mocht je ergens tegenaan lopen, 

zullen zij je ook helpen om een probleem op te lossen.

Een stage is dus mooie manier om te ontdekken wat je leuk 

vindt en waar je goed in bent!


