
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

VMBO

In de onderbouw vmbo besteden we naast lessen ook 
veel aandacht aan activiteiten. Op die manier werk je aan 
een fijne sfeer in de klas en maak je kennis met de wereld 
om je heen. Je mentor begeleidt je bij de meeste activi-
teiten.

ACTIVITEITEN KLAS 1

Een goed begin…. Om je klas, je mentor, de docenten 

en de school te leren kennen, ga je in de eerste week op 

schoolkamp en doe je verschillende activiteiten op school. 

Door het jaar heen organiseren we bijvoorbeeld een gastles 

van Bureau Halt, de gezondheidsweek waarin gezond eten 

en bewegen centraal staan en een verkeersdag, waarin je 

onder meer gaat rijden in een simulatieauto. Hoogtepunt 

is onze Alettadag, waarin leerlingen leren waarom onze 

school vernoemd is naar Aletta Jacobs en waar zij voor 

stond. 

Buiten school doen we ook verschillende activiteiten zoals 

een bezoek aan de dierentuin waar je dieren gaat obser-

veren voor biologie. Ook organiseer je een groepsreis naar 

het museum voor de klas. En tegen het einde van het jaar 

trekken we erop uit om de omgeving van Hoogezand te 

verkennen door allerlei interessante plekken te bezoeken. 

ACTIVITEITEN KLAS 2 

Wanneer je in de tweede klas zit, ga je je oriënteren op ver-

schillende beroepen. Dit doe je door een aantal keer op be-

ACTIVITEITEN 



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

drijvenbezoek te gaan en door een dag stage lopen. Daar-

naast ga je met je klas ook buiten school aan het werk. Zo 

bezoeken we het eiland Borkum waar we opdrachten doen 

voor diverse vakken en gaan we ook naar het Nationaal 

Park de Drentsche Aa in het kader van de maatschappelijke 

stage. Ook horen klassenactiviteiten zoals het kerstgala en 

een bezoek aan Walibi ook bij de activiteiten in klas 2. 

KUNST EN CULTUUR IN KLAS 1 EN 2

Onze deelschool lijkt wel een museum. Aan de muren en in 

de gangen vind je kunstwerken die gemaakt zijn door onze 

leerlingen. Met deze kunstwerken laten we zien wie we zijn, 

waar wij voor staan en wat onze dromen zijn. Maar kunst 

is zoveel meer. Zo krijg je twee jaar lang het vak beeldende 

vorming. Daarnaast krijg je in de eerste klas het vak muziek 

en in de tweede klas dans & drama. Ook staan er veel cultu-

rele activiteiten op het programma, zoals dr. s-Coolart, mu-

seumbezoek, toneelvoorstellingen en bioscoopbezoek. En 

worden er gastlessen verzorgd door schrijvers en dichters.


