
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
BOVENBOUW

VMBO

De bovenbouw vmbo is een deelschool waar veel praktijk 
gegeven wordt. Dat betekent dus niet alleen stilzitten en 
je theorie maken, maar ook “echt” aan het werk. Een 
groot aantal praktijklessen doen we op school, maar bij 
de afdeling Groen maken we ook graag gebruik van be-
drijven waar leerlingen stage mogen lopen. Zo kun je in 
het echt ervaren of het beroep waarvan je droomt, in de 
praktijk net zo leuk is. 
 

STAGE JAAR 3 EN 4

Zowel in de derde als in de vierde klas lopen leerlingen 

stage voor het profiel Groen. In de derde klas ga je om 

de beurt in tweetallen een 

dagdeel naar de kinder-

boerderij. Daar leer je veel 

over de verzorging en ge-

zondheid van dieren die wij 

niet op school hebben, zo-

als geiten en schapen. 

In de vierde klas loop je sta-

ge bij een bedrijf of organi-

satie passend bij je gekozen 

profielvak. 

Het Aletta heeft veel con-

tacten voor het lopen van 

stages. Bedrijven waar we 

veel mee samen werken zijn bijvoorbeeld dierenwinkels, 

bloemenwinkels, maneges, agrarische bedrijven en kwe-

kers. Maar wil je graag ergens anders stage lopen, dan 

gaan we daar ook ons best voor doen! 

DAT IS ER 1 VAN HET ALETTA

Soms zit je ineens op de perfecte plek en past de stage 

als gegoten. Zo liep een van onze leerlingen stage bij een 

bloemenwinkel. Ze leerde heel snel, maakte de prachtigste 

boeketten en mocht zelfs meehelpen met een bruidsboe-

ket. Dat zijn de mooiste momenten!

STAGES AFDELING GROEN

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium




