
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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PRAKTIJKONDERWIJS

Binnen het praktijkonderwijs besteden we aandacht aan 

belangrijke thema’s als wonen, werken, burgerschap en 

vrije tijd. We leren je zo zelfstandig mogelijk te functione-

ren in de maatschappij. 

MAATWERK

Binnen het praktijkonderwijs bieden we maatwerk: de vak-

ken die je volgt staan in je eigen ontwikkelplan. Een deel 

van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct 

door naar werk. Een ander deel stroomt via het vmbo door 

naar het mbo voor een vervolgopleiding.  

 

VOORBEREIDEN OP WERK

Het voordeel van het praktijkonderwijs is dat je geen diplo-

ma hoeft te hebben om aan het werk te kunnen gaan. In 

de bovenbouw van het praktijkonderwijs kijken we daarom 

vooral naar wat je nodig hebt om een baan te krijgen die bij 

jou past. Heb je hiervoor bijvoorbeeld ‘kassarekenen’ no-

dig, dan krijg je dit extra in je lessen. Is het voor je toekom-

stige werkplek handig dat je een certificaat schoonmaak 

hebt, dan gaan we je begeleiden om deze te behalen. 

VANUIT PRAKTIJKONDERWIJS 
AAN HET WERK



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

STAGES 

Op het praktijkonderwijs leer je vooral door te doen. Naast 

de theorie- en praktijkvakken die je op school volgt, ga je 

ook op stage. Stagelopen bij een bedrijf is ook een goede 

manier om je voor te bereiden op werk. Je ontdekt dan wat 

je echt leuk vindt om te doen en waar je energie van krijgt.

Op het Aletta kijken we dus samen naar wat jij nodig hebt 

om werk te vinden dat bij jou past.


