
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

Taal is overal om ons heen. Let maar eens op; op je tele-
foon, in de supermarkt, op de televisie en natuurlijk op 
school. Zonder taal kan je niet leren. Niet alleen lezen en 
schrijven zijn belangrijk, maar ook spreken en luisteren. 

TAAL LEREN DOOR TE DOEN

Leren in de deelschool onderbouw vmbo is vooral leren 

door te doen. Dat geldt ook voor het leren van ‘taal’. Taal 

is bij alle vakken belangrijk, want we leren immers via taal. 

Bij verzorging door het lezen van een recept van peper-

noten die je gaat bakken, bij techniek door het kijken en 

luisteren naar een filmpje over de werking van bruggen en 

bij biologie door uit te leggen in een (strip)verhaal hoe het 

eten ‘van mond naar …..’ door je lichaam gaat. 

WOORDMUUR

Bij het vak Nederlands staat taal centraal. Daar leer je óver 

taal en oefenen we mét taal door te spreken, te schrijven, te 

luisteren en te lezen. Dat taal centraal staat kun je goed zien 

in onze klaslokalen: daar vind je overal een “woordmuur” met 

de te leren woorden uit de verschillende lessen. We oefenen 

daarna met de woorden door bijvoorbeeld bingo te spelen.

NAAR DE BIEB

Al in de allereerste week op school maak je kennis met de 

bibliotheek in de school. Op het Aletta is een vestiging van 

de Openbare Bibliotheek. Je krijgt een pasje en zo kunnen 

we altijd een boek halen onder schooltijd, want we hebben 

de bieb dichtbij. 

TAAL



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

BOEK IN DE TAS

Iedere leerling heeft altijd een leesboek in de tas. We lezen 

iedere dag: bij het vak Nederlands, na het maken van een 

toets en ook tijdens het steruur (dat is een lesuur dat over-

genomen wordt door een andere docent bij uitval). 

SCHRIJVERS OP SCHOOL

Bij Nederlands lezen we ook sámen boeken. Meestal een 

boek van een schrijver die daarna op school komt om over 

zijn werk te vertellen. In de afgelopen jaren zijn de eerste 

en tweede klassen in gesprek geweest met bijvoorbeeld 

Maren Stoffels, Khalid Boudou en Emiel de Wild.

VOORLEESWEDSTRIJD ‘READ2ME’

In het voorjaar doen we mee aan de landelijke voorlees-

wedstrijd ‘Read2Me’. Leerlingen lezen een stuk voor uit 

hun favoriete boek: eerst in de klas, daarna tijdens deel-

schoolwedstrijd en één leerling doet dan mee aan de voor-

leeswedstrijd in de provincie. Vooral in de deelschool ma-

ken we er een feestje van, want (voor)lezen is leuk!


