
MENTOR

Op het Aletta heeft iedere klas zijn eigen mentor. De men-

tor is de spil van de klas. Dat betekent dat hij/zij het eerste 

aanspreekpunt voor de leerling is en de contactpersoon 

voor ouders. Mentoren hebben veel aandacht voor hun 

leerlingen. Ze kijken hoe de leerling zich voelt, hoe de leer-

ling presteert en welke ontwikkeling de leerling doormaakt. 

Mentoren verzorgen meerdere mentorlessen per week, 

waarin aandacht is voor het leren leren, digitale vaardig-

heden (ICT), pesten, risicovol gedrag, sociale vaardigheden, 

rekenen en taal. In tweede klas is veel aandacht voor het 

kiezen van een profiel in de bovenbouw door middel van 

diverse Praktische Profiel Oriëntatie modules. 

Op school leer je niet alleen uit boeken maar ook van en 

met elkaar. Daarom besteden we aandacht aan het om-

gaan met elkaar. Zo is er veel aandacht voor het thema 

pesten. Leerlingen uit de eerste klas doen mee aan de week 

tegen pesten. Ook besteden we aandacht aan online pes-

ten en het gedrag op social media. Dit bouwen we in de 

tweede klas verder uit. 

 

 

MINDER HANDEN VOOR DE KLAS

De mentoren in de onderbouw vmbo geven meerdere vak-

ken aan hun klas. Dit noemen we ‘Minder Handen Voor de 

Klas’. Dit geeft de mentor de mogelijkheid om maatwerk 

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

ONZE CONTACTGEGEVENS

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

MENTORAAT & MINDER 
HANDEN VOOR DE KLAS

DEELSCHOOL
ONDERBOUW

VMBO



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

te bieden en het rooster los te laten. Leerlingen die meer 

tijd nodig hebben voor een vak of meer uitdaging willen, 

krijgen hier de ruimte voor. Doordat we werken met min-

der handen voor de klas zijn er minder wisselmomenten 

en leren leerlingen en mentoren elkaar goed kennen. Zo 

ontstaat er een veilige leeromgeving en is er oog voor de 

individuele leerling. Door te werken met (online) weektaken 

krijgt de leerling de gelegenheid zijn eigen route door de 

leerstof te volgen. 

OMGAAN MET VERSCHILLEN

Iedere leerling heeft zijn eigen achtergrond en leert op zijn 

eigen manier. In een klas zijn er veel verschillen en is ieder-

een uniek. In het team onderbouw vmbo willen we je in je 

kracht zetten door in te spelen op jouw behoeftes. Dit heet 

maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren leren we je wat 

je sterke en zwakke punten zijn en spelen we daar op in. 

Zo is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

adhd-training wanneer een leerling concentratieproble-

men heeft. In deze training helpen we de leerling zich beter 

te kunnen concentreren door het uitvoeren van verschillen-

de oefeningen. Leerlingen met faalangst kunnen een faal-
angstreductietraining volgen waarbij de focus ligt op het 

omgaan met faalangst en het leren van trucjes om deze 

angst, zoveel mogelijk, de baas te worden. En wanneer 

je moeite hebt met het afronden van de taken wordt er 

Werken Onder Toezicht (WOT) aangeboden. Onder bege-

leiding van een docent kunnen de taken en het huiswerk 

afgemaakt worden. 

Op bovenstaande manieren biedt het Aletta maatwerk. On-

derwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te 

laten komen en dat is waar wij voor staan! 


