
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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‘Mag ik meedoen?’ Dat hoor je kinderen zelden vragen. 
Want het lijkt een simpele vraag, maar de vraag stellen 
kan een grote drempel zijn voor een kind. Vooral in een 
klas met nieuwe leerlingen van verschillende scholen. 

SOCIALE VAARDIGHEIDSLESSEN (SoVa)

Met de sociale vaardigheidslessen (SoVa) werken we aan de 

ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Zo-

dat ze de vraag ‘mag ik meedoen?’ weer durven te stellen. 

En waarmee ze leren sterk in hun schoenen te staan.

In de onderbouw vmbo van het dr. Aletta Jacobs College 

geven we de volgende SoVa-lessen:

• Ik kan goed luisteren.

• Ik kan goed complimenten geven en ontvangen.

• Ik kan goed laten zien dat ik bang, boos, blij of 

verdrietig ben.

• Ik kan goed observeren.

• Mijn lichaamshouding/gezichtsuitdrukking/stemge-

bruik kloppen met mijn gedrag.

• Ik kan een praatje beginnen.

• Ik kan er wel tegen als iemand mij iets weigert.

• Ik kan goed onderhandelen.

• Ik kan een oplossing vinden als ik last van iemand heb.

• Ik kan goed nee zeggen.

• Ik kan mijn fouten toegeven.

• Ik kan goed tegen pesten en ik kan goed stoppen 

met pesten. 

• Ik kan goed samenwerken. 

SOCIALE VAARDIGHEID (SoVa)

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium
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