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Deze schoolgids geeft je informatie over de organisatie, de lessen en ons bijzondere 
DaltonPlus programma. 

Op de locatie mavo/havo staat je voortgang en ontwikkeling centraal. In deze 
ontwikkeling is onze relatie tussen jou en je ouder/verzorger heel belangrijk. De mentor 
is een belangrijk persoon in dit geheel. De mentor heeft contact met de docenten, met 
de ouder/verzorger en boven alles met jou. Daarnaast hebben de mentoren regelmatig 
contact met de teamleider. De ouders/verzorgers worden ook bij de school betrokken 
door de ouderavonden die we organiseren. 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn na het lezen van deze schoolgids, dan  
kun je altijd op onze website kijken. Ook kun je natuurlijk altijd bij een van onze 
medewerkers terecht. 

Ik wens je een succesvol schooljaar toe. 

Dhr. drs. L.L. Jongejans
Locatiedirecteur mavo/havo 

welkom op de mavo en havo
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het stedelijk dalton lyceum
vmbo

vwo
mavo
havo

isk

Wij zijn het Stedelijk Dalton Lyceum, een openbare daltonschool 
voor vmbo, mavo, havo en vwo in de regio Drechtsteden. Bij ons is 
iedereen welkom en samen ontdekken we de wereld om ons heen. 
Hier leer je om alles uit jezelf te halen. Daarom is ons uitgangspunt: 
zoals jij is er maar één.

Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, vernieuwend en voor iedereen. Op elke locatie werken 

we volgens onze daltonwaarden. Hierdoor leer jij plannen, keuzes maken, samenwerken 

en nadenken over dingen die je doet. En dat in een gezellige en vertrouwde omgeving. Het 

resultaat: elk jaar weer behalen veel leerlingen een diploma dat bij hen past.

We blijven in ontwikkeling zodat ons brede onderwijsaanbod past bij jou. Bij ons haal je 

meer dan alleen je diploma. Jij krijgt de ruimte om jouw talenten te ontdekken. Of je nu 

interesse hebt in sport, cultuur of wetenschap, tweetalig onderwijs wilt volgen of dat je 

wilt leren door te doen. Zo bereiden we je optimaal voor op een vervolgopleiding en sta je 

stevig in de maatschappij. 

Daltononderwijs
Op het Stedelijk Dalton Lyceum geven we al ruim 25 jaar met succes daltononderwijs. In 

het daltononderwijs volg je vakken zoals op elke middelbare school. Alleen krijg je bij ons 

meer ruimte en vrijheid om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Zo ontwikkel je 

jezelf nog meer en daar heb jij je leven lang plezier van.

Onze vijf daltonwaarden
In ons onderwijs staan de vijf daltonwaarden centraal. Alle vijf 

de waarden zie je terug in onze school en tijdens alle lessen.

•  Samenwerken: samen werken is samen leren. Iedereen 

heeft zijn eigen aanpak en kwaliteiten. 

•   Vrijheid en verantwoordelijkheid: stap voor stap leer je 

om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Dat 

zorgt ervoor dat je meer vrijheid hebt om je eigen school-

werk uit te voeren. 

•   Effectiviteit: je leert om doelen te stellen. Ook leer je om 

zelf taken in te plannen en uit te voeren. Zo haal jij het 

meeste uit je lestijd en werk je optimaal aan je huiswerk.

•  Zelfstandigheid: elke dag word je een beetje zelfstandi-

ger. Je leert studeren, plannen, samenwerken en keuzes 

maken. 

•  Reflectie: je leert nadenken over je eigen werk en je eigen 

gedrag. Zo begrijp je beter hoe jij iets hebt gedaan en hoe 

je dat de volgende keer anders kunt doen. 

Bestuur 
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft vier locaties. Aan het 

hoofd van het Stedelijk Dalton Lyceum als geheel staat de 

voorzitter college van bestuur, dhr. R. Bijeman. 

Raad van Toezicht 
De school heeft een Raad van Toezicht en wordt bestuurd 

door de voorzitter van het College van Bestuur van de 

Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Het post-

adres is: postbus 8007, 3301 CA Dordrecht. 

Vier locaties
Locatie VMBO
Het praktische Stedelijk Dalton Lyceum VMBO is de dalton-

school met extra aandacht voor jou. Samen ontdekken we 

wat jij leuk vindt om te doen en waar jij goed in bent. Dat 

alles doen we in een veilige omgeving, waar iedereen zich-

zelf mag zijn. Bij ons leer je om alles uit jezelf te halen. Je 

stelt je eigen daltonuur samen, je krijgt persoonlijke bege-

leiding en het leukste: je volgt de meeste praktijkuren van 

de regio. Alle tijd dus om een heerlijke taart te bakken in 

onze bakkerij of een robot te ontwerpen in het sciencelab. 

Ben je extra goed in een vak, dan mag jij examen doen op 

een hoger niveau. Handig voor het mbo. 

Locatie MAVO/HAVO
Het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO is een vernieu-

wende daltonschool met aandacht voor jouw talenten. Een 

plek waar jij alle ruimte krijgt om jezelf te zijn. Je begint bij 

ons met DaltonPlus. Dat betekent dat je twee jaar in een 

brugklas zit: mavo/havo of havo/vwo. Deze brugklas lijkt 

een beetje op groep acht. Docenten komen naar jou toe, je 

krijgt persoonlijke begeleiding en meer tijd om je huiswerk 

op school te maken. Je krijgt les in een aparte vleugel met 

eigen trappenhuis. Wil je ontdekken wat je leuk vindt? Kies 

dan voor extra vakken, zoals KunstXtra, SportXtra, Science 

en English Stream. 

Locatie VWO
Het Stedelijk Dalton Lyceum VWO is een sfeervolle dalton-

school met veel persoonlijke aandacht voor jou. Een school 

waar je mag zijn wie je bent. Samen ontdekken we de we-

reld om je heen. Verleg je grenzen en volg ons tweetalig 

onderwijs op atheneum- óf op gym nasiumniveau. Ontwik-

kel jezelf tijdens culturele, sportieve en maatschappelijke 

activiteiten naast de gewone lessen. Schitter in ons theater 

of ontdek een leuke sport tijdens een clinic. Kies een van 

de acht extra examenvakken, zoals drama en bedrijfs-

economie. Zo ga je goed voorbereid naar je vervolg-

opleiding.

Locatie ISK
De ISK is voor iedereen in de leeftijd van 12 tot en met  

18 jaar die de Nederlandse taal nog niet beheerst. De leer-

lingen hebben vele nationaliteiten en spreken allemaal hun 

eigen taal. Het doel is om onze leerlingen zo snel mogelijk 

de Nederlandse taal te leren (en andere vakken zoals wis-

kunde, Engels en burger schap), zodat zij goed voorbereid 

doorstromen naar het voortgezet of beroepsonderwijs. De 

school laat actief zien dat iedereen gelijkwaardig is, onge-

acht afkomst of levens overtuiging. Verschillende school-

activiteiten tijdens een schooljaar zijn hierop gericht, zoals 

de lessen burgerschapsvorming.



Op onze school vormen leerjaar 1 en 2 de brugperiode. 

Vanuit deze brugperiode kun je ook doorstromen naar de 

VWO en VMBO locatie van het Stedelijk Dalton Lyceum. 

Bij het onderwijs en de begeleiding van leerlingen gaan 

we uit van de dalton beginselen. Dit houdt in dat je vaar-

digheden leert om zelfstandig te studeren en om effectief 

samen te werken. We begeleiden je met het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid en het maken van eigen 

keuzes. Je ontvangt hierbij begeleiding door de mentor. 

Bovendien proberen we je te laten ontdekken waar je 

talenten liggen en hoe jij deze verder kan ontwikkelen. 

Dat gaat over talenten op school, maar ook daarbuiten. 

De Sport-, Kunst-, ScienceXtra en English Stream spelen 

hierop in, maar dat geldt ook voor diverse projecten die 

op school worden uitgevoerd. 

Hoe geven wij vorm aan het daltononderwijs? 
Daltononderwijs staat voor het zelfredzaam maken van 

leerlingen. Dit betekent dat de school je stap voor stap 

begeleidt naar het dragen van zelfverantwoordelijkheid. 

Om die reden heeft locatie MAVO/HAVO een tweejarige 

brugperiode, genaamd DaltonPlus.  

DaltonPlus
DaltonPlus (klas 1 en 2) is een moderne vorm van 

onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. 

Er zijn regelmatig coachingsgesprekken met je mentor, 

de dag start met een ‘dagstart’ en er is veel ruimte voor 

herhaling en verdieping. Dat betekent dat we vanaf de 

brugklas aandacht besteden aan het leren van vaardig-

heden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen studeren 

en om effectief te kunnen samenwerken. We leren je 

eigen verantwoordelijkheid te dragen door je binnen 

zekere grenzen eigen keuzes te laten maken. DaltonPlus 

werkt in een vorm die aansluit bij het basis onderwijs, 

maar voorbereidt je voor op wat je in de bovenbouw 

kan verwachten. Daar zijn de instructie- en werktijden 

opgedeeld in blokken van 35 minuten. In DaltonPlus kun 

je bijna al je werk op school maken. Of dit lukt, hangt 

natuurlijk wel af van je studietempo en je werkhouding. 

In de loop van de leerjaren neemt het aantal begeleidings-

uren af om je te laten wennen aan het volledig zelfstandig 

thuis huiswerk maken wat van je in de bovenbouw wordt 

verwacht. Ook na schooltijd kun je gebruik maken van de 

mediatheek om aan opdrachten te werken. 

Lessen van 70 minuten
In de lessen wordt niet alleen klassikaal lesgegeven, 

maar worden ook verschillende manieren van werken 

toegepast. Om ervoor te zorgen dat je goed kan concentre-

ren op een vak, heb je vanaf klas 3 lessen van 70 minuten. 

Op een dag heb je nooit meer dan vier of vijf vakken. In 

de dagelijkse daltonuren werk je zelfstandig of samen 

met medeleerlingen aan (vakoverstijgende) opdrachten. 

locatie mavo/havo

De locatie Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO is de vernieuwende 
openbare Daltonschool met aandacht voor jouw talenten. Een plek 
waar jij alle ruimte krijgt om jezelf te zijn. Leren wordt leuker, als je 
leert wat je leuk vindt. 

Daltonuren worden daarnaast gebruikt om de lesstof te 

herhalen en leerlingen die de lesstof volledig beheersen 

meer uitdaging te bieden. Je kiest in deze uren je eigen 

vak of docent, waar je uitleg en/of leerstof aangeboden 

krijgt. Wanneer je extra hulp nodig hebt bij het kiezen 

van de daltonuren, bieden mentor en/of docent hierbij 

begeleiding.

Huiswerk 
Je plant huiswerk met studieplanners. Goed huiswerk 

maken is een belangrijke voorwaarde voor succes bij de 

studie. Wij verwachten van je dat je goed voorbereid naar 

de lessen komt. Je hebt de juiste boeken/schriften/devices 

en het huiswerk mee. De zelfstudieopdrachten, die in de 

studieplanners staan vermeld, heb je naar behoren gedaan.

Aandacht voor jouw talenten 
Bij ons leer je om alles uit jezelf te halen. Dat betekent 

dat je meer mee krijgt dan een diploma alleen. Er zijn 

voor elk leerjaar tal van activiteiten en bieden we je Xtra 

vakken om jouw talenten verder te ontwikkelen. Er is een 

KunstXtra-programma voor de creatievelingen, sportXtra 

voor de sportieve leerling en een English Stream voor de 

leerlingen die extra uitdaging op het gebied van Engels 

aankunnen. Er is voor de bèta-gerichte leerling ook een 

ScienceXtra-programma. Dit vraagt wel extra inzet van je en 

een extra financiële bijdrage van ca. 100 euro per jaar. Meer 

informatie hierover vind je op www.dalton-dordrecht.nl.

Cultuur, Sport en Maatschappij 
Op een aantal dagen zijn er geen vaklessen ingeroosterd, 

maar worden er projectdagen georganiseerd en activitei-

ten in het kader van cultuur, sport en maatschappij. Er 

wordt hier zoveel mogelijk gestreefd naar vakoverstijgende 

projecten. De activiteiten hebben een algemeen vormend 

karakter en dragen bij aan je vorming en de goede sfeer in 

de school. Deelname aan deze activiteiten is verplicht en is 

een onderdeel van de verplichte onderwijstijd. 

Maatschappelijke stage
Je krijgt in MAVO 3 maatschappelijke stage waarin je 

kennismaakt met de wereld buiten de school door een 

week stage te lopen bij een bedrijf waar jij graag eens wilt 

kijken hoe dit eraan toegaat. 

Topsport
Op het Stedelijk Dalton Lyceum krijgen talentvolle 

sporters de gelegenheid om hun topsportontwikkeling 

te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het 

al mogelijk om gebruik te maken van de specifieke faci-

liteiten. Verder is het mogelijk om gedurende jouw hele 

schoolcarrière gebruik te maken van deze faciliteiten 

7
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Begeleiding
Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo 

staat de mentor altijd voor je klaar. Wanneer je een extra 

steuntje in de rug kan gebruiken, hebben we ook diverse 

interne en externe begeleiders. Zij helpen je graag verder.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je 

op school. Regelmatig heb je een mentoruur, waar extra 

aandacht wordt besteed aan jouw studievaardigheden 

(zoals planning en aanpak van huiswerk), hoe het met jou 

gaat en hoe je omgaat met anderen.

In de hogere jaren bewaakt de mentor het leerproces en 

grijpt in waar nodig. Wanneer je zelf verantwoordelijkheid 

neemt, haal je betere resultaten. Op een daltonschool 

geldt dat we leerlingen leren zelf keuzes in hun leerproces 

te maken, want leren doe je zelf!

Ook is de mentor het contactpersoon van de school 

met de ouders/verzorgers. In de brugperiode is er vaker 

contact tussen mentor en ouder/verzorger. In de hogere 

leerjaren richt de mentor de begeleiding vooral op de zelf-

standiger wordende leerling.

Contact met de mentor/docenten 
Wanneer je ouder/verzorger een vraag heeft, of ons iets 

wil mededelen over bijzondere omstandigheden, dan 

kunnen ze het beste contact opnemen met jouw mentor.

Dit kan telefonisch of per e-mail. Voor vakspecifieke 

vragen verwijzen wij je door naar de betreffende docent. 

Ouderavonden 
Een goed contact tussen ouder/begeleider en de school 

bevordert jouw studieresultaten. Elk schooljaar beginnen 

we met een algemene voorlichtingsavond. Naast deze 

voorlichtingsavond zijn er door het jaar heen kennis-

makingsgesprekken en reflectiegesprekken. Tijdens 

deze reflectiegesprekken bespreek je jouw resultaten en 

voortgang en stel je doelen voor de komende periode met 

de mentor en je ouder/verzorger. 

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke voorlichtings- 

en presentatie avonden voor verschillende leerjaren. 

De data vind je in de jaarplanning van deze gids en op 

de website. De tijdstippen van de verschillende avonden 

worden via een uitnodiging bekendgemaakt. 

Decanen 
Decanen helpen jou bij het kiezen van profielen en 

keuzevakken. Ook helpen ze je verder met de keuze 

van je vervolgopleiding na de mavo of de havo. Om het 

keuzeproces goed te begeleiden, worden er enkele voor-

lichtingsavonden georganiseerd. 

Mw. E. van der Velden is decaan voor de mavo:

e.velden@dalton-dordrecht.nl

Dhr. A.J. Melger is decaan voor de havo: 

a.melger@dalton-dordrecht.nl

Nieuwsbrief 
Zowel jij als je ouder/verzorger krijgen elke 2-3 weken een 

nieuwsbrief met recente informatie en algemene ont-

wikkelingen van onze school. De inhoud is ook terug te 

vinden op de website.

Op het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO sta jij centraal en 
hebben we oog voor al onze leerlingen. We streven een veilige 
schoolomgeving na waarin je zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling op 
leerprestaties, maar is er ook aandacht voor je persoonlijke 
ontwikkeling. De ouders/verzorgers zien we daarin als partner. 
Daarom werken we zo goed mogelijk samen tussen school en thuis. 

samen verantwoordelijk

zolang je over een sportstatus beschikt of een talentspor-

ter bent bij ons op school. Zo mag je gespreid examen 

doen waardoor de druk op school verdeeld wordt en er 

meer tijd overblijft voor sport. Op die manier kan je er 

alles uit halen op school-en sportgebied! 

Digitaal ondersteund onderwijs
Gebruik van de Chromebook
Voor het digitale materiaal gebruik je een Chromebook. 

De docenten begeleiden je met het online werken. 

Voordelen van het digitaal werken is dat je meer en 

eerder feedback krijgt, makkelijker uitleg kan vinden (ook 

buiten de les) en daarnaast extra oefenstof en/of meer 

uitdaging aangeboden krijgt. Omdat online methodes 

regelmatig worden geüpdatet, sluiten ze aan bij jouw 

belevings wereld. 

 

Elektronische leeromgeving (ELO) 
De locatie MAVO/HAVO werkt met Magister voor organi-

satorische en algemene zaken. Voor onderwijsinhoude-

lijke zaken gebruiken we It’s Learning. Je kunt op school 

of thuis inloggen op deze site. Je kan via Magister of 

It’s Learning vragen stellen aan docenten. Ook kunnen 

opdrachten opgegeven worden via dit portal. Docenten  

maken soms ook gebruik van andere digitale leer om - 

 

 

gevingen, waar ook opdrachten in terugkomen. Docenten 

stemmen dit duidelijk af met hun leerlingen. 

Schoolleiding 
De schoolleiding van onze locatie bestaat uit de volgende 

personen: 

Locatiedirecteur 
Dhr. drs. L.L. Jongejans; l.jongejans@dalton-dordrecht.nl

Teamleider mavo/havo 1 
Dhr. J. Koppelaar; j.koppelaar@dalton-dordrecht.nl

Teamleider mavo/havo 2 en havo 3
Mw. A.P.M. van Wesel; a.wesel@dalton-dordrecht.nl

Teamleider mavo 3 en 4 
Mw. M.J.T. van Ham; i.ham@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider havo 4 en 5 
Mw. E. Aytekin; e.aytekin@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider administratie en  
onderwijsondersteunend personeel 
Mw. P.A. van der Klooster; p.klooster@dalton-dordrecht.nl 
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Extra ondersteuning
Als jij, je ouder/verzorger of je mentor merken dat je extra 

hulp nodig hebt en de mentor dit zelf niet voldoende 

kan bieden, dan kan je extra ondersteund worden door 

diverse interne en externe coaches. De mentor bespreekt 

dit dan met de zorg coördinator. De zorgcoördinator kan 

hierin meedenken of ondersteuning voor je organiseren.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator denkt mee en organiseert de onder-

steuning die bij jou past. Deze ondersteuning kan van zowel 

binnen als buiten de school komen. De zorgcoördinator 

voert gesprekken met ouders/verzorgers en zorginstan-

ties en adviseert bij specifieke hulpvragen. Daarnaast is 

zij de schakel tussen onderwijs en hulpverlening, zodat er 

samen kan worden opgetrokken om een gezamenlijk plan 

voor met specifieke ondersteuningsbehoeften voor je op te 

stellen. Mw. C. Risseeuw is de zorgcoördinatoren op onze 

locatie en is bereikbaar via c.risseeuw@dalton-dordrecht.nl.

Ondersteuningsteam 
De zorgcoördinator spreekt regelmatig met het onder-

steuningsteam over leerlingen die extra hulp nodig 

hebben. Dit team bestaat uit meerdere specialismen zoals 

de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de ouder- en 

kindcoach (OK-coach) en de remedial teacher. 

Counselor/vertrouwenspersoon 
Je kunt bij de counseler/vertrouwenspersoon terecht als 

je een probleem hebt, wat je met niemand anders kunt of 

wilt bespreken. Zij biedt een luisterend oor en zoekt samen 

met jou naar een oplossing of verwijst naar een externe 

deskundige. Mw. S.G. Ramdas, is de counselor/vertrouwens-

persoon op onze locatie en In kamer 225 houdt de counselor/ 

vertrouwenspersoon spreekuur.

Ouder- en kindcoach 
De OK-coach (ouder-kind coach vanuit het Sociaal 

Wijkteam) kan gesprekken met je voeren over persoon-

lijke kwesties (zoals rouwverwerking, identiteitsvragen, 

eenzaamheid, somberheid of spanningen thuis). Bij de 

OK-coach kunnen ook ouders/verzorgers terecht voor 

advies of hulp. Mw. I. Vissers is de OK-coach op onze 

locatie en is beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Je kan 

haar bereiken via de mentor.

Dyslexie/dyscalculie
Met een dyslexie/dyscalculie-verklaring voer je aan het 

begin van het jaar een gesprek met de remedial teacher  

 

om te bepalen welke begeleiding en faciliteiten nodig zijn 

om het onderwijs goed te kunnen volgen. Indien er in de 

loop van het jaar vermoedens van dyslexie vanuit ouder/

begeleider of docenten worden geuit, kan de remedial 

teacher een test afnemen. Hieruit kan het advies volgen om 

je verder te laten onderzoeken door een orthopedagoog. 

Faalangst
Wanneer je verschijnselen van faalangst vertoont, bieden 

wij je een faalangstreductietraining aan.

Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg van Careyn begeleidt je groei 

en ontwikkeling. Dat doen ze onder andere door je te 

onderzoeken. Als je vaak ziek bent, is het soms goed om 

met de schoolarts te praten. Wij kijken dan samen hoe we 

je kunnen helpen. Je ouder/verzorger kan ook zelf contact 

opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, 

ontwikkeling of opvoeding. Indien nodig overlegt de 

jeugdarts of sociaal verpleegkundige met de zorgcoör-

dinator, huisarts of andere instanties. Alle gesprekken met 

de jeugdarts of sociaal verpleegkundige zijn vertrouwelijk.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs Dordrecht), 

dat zorg draagt voor Passend Onderwijs voor alle 

leerlingen in Dordrecht en omgeving. Er zijn ook arrange-

menten mogelijk voor leerlingen op maat (zoals overgang 

van PO-VO of outdoor sport & coaching) of arrangemen-

ten voor een groep leerlingen met dezelfde behoefte op 

het gebied van onderwijs gerelateerd gedrag (zoals bij 

faalangst of het vergroten van de weerbaarheid).

Afspraken binnen onze school
Schoolklimaat
We streven naar een school waar alle leerlingen en perso-

neelsleden op een prettige manier met elkaar omgaan en 

waar je jezelf geborgen voelt. In de eerste leerjaren leren 

we je elkaar te respecteren en normale omgangsvormen 

te hanteren. Uiteraard hebben we ook een aantal school-

regels waaraan iedereen zich heeft te houden. De school-

regels worden aan het begin van het schooljaar digitaal 

aan je verstrekt en zijn ook te vinden op de website. 

Persoonlijke bezittingen 
Je kan een kluisje huren om persoonlijke bezittingen 

veilig op te bergen. De kluisjes zijn en blijven eigendom 
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van de school. Bij vermoedens van illegale activiteiten 

heeft de schoolleiding het recht om zonder aankondiging 

kluisjes open te maken om te zien wat erin zit. Op diverse 

plekken in de school hangen camera’s om het toezicht 

te ondersteunen. Alle leerlingen zijn verplicht de fiets op 

slot te stallen in de fietsenstalling. We raden je aan zo min 

mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar school. 

De school is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal of 

beschadiging van bezittingen van leerlingen.

Seksuele intimidatie, discriminatie of pesten 
Op onze school verwachten we dat alle leerlingen zich vei-

lig voelen en is er geen ruimte voor seksuele intimidatie, 

discriminatie of pesten. Als je je op één of andere manier 

bedreigd of gepest voelt, adviseren we je om direct contact 

op te nemen met de mentor. Klachten m.b.t. seksuele in-

timidatie, discriminatie of pesten kunnen worden gemeld 

bij de mentor, de vertrouwenspersoon van de school, de 

jeugdarts bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

Zuid Holland Zuid of bij het meldpunt vertrouwensinspec-

teurs: 0900 - 111 31 11. 

De school heeft een anti-pestprotocol, dat u op de website 

kunt vinden. De mentor zal de anti-pestcoördinator 

inschakelen indien dit wenselijk is. Mw. A.D. Jaquet. is de 

pestcoordinator op onze locatie.

Schorsings– en verwijderingsprocedure 
We verwachten van alle leerlingen dat ze zich normaal 

gedragen en aanwijzingen van docenten en overig 

personeel strikt zullen opvolgen. Bij wangedrag kan de 

docent je uit de les sturen. Het bezit of gebruik van alcohol, 

drugs, vuurwerk en uiteraard ook wapens en nepwapens is 

op school ten strengste verboden. De schoolleiding treedt 

streng op tegen overtreders van de regels. Niet alleen wordt 

er aangifte gedaan bij de politie, ook worden degenen die 

de regels ernstig hebben overtreden geschorst. Er volgt 

vervolgens overleg met de ouder/verzorger. Wanneer je je 

voor de tweede keer ernstig misdraagt, wordt de verwijde-

ringsprocedure gestart. Bij ernstig wangedrag kun je voor 

maximaal een week worden geschorst voor het volgen van 

de lessen. Een schorsing en de redenen daarvoor worden 

gemeld aan je ouder/verzorger, de onderwijsinspectie  

en het regionaal bureau leerplicht. Bij herhaaldelijk of 

zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag start de directeur  

de verwijderingsprocedure. De volledige procedure 

schorsing en verwijdering staat beschreven op onze 

website www.dalton-dordrecht.nl.

Informatie gescheiden ouders 
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een protocol gescheiden 

ouders. Hierin staat omschreven op welke wijze wij 

omgaan met informatievoorziening richting gescheiden 

ouders. Het volledige protocol is terug te vinden op onze 

website www.dalton-dordrecht.nl.

Ouderraad 
De school heeft een actieve ouderraad die eenmaal in 

de zes weken bij elkaar komt om het reilen en zeilen van 

de school te bespreken met de locatiedirecteur. De be-

spreekpunten zijn altijd leerlingoverstijgend. 

Medezeggenschapsraad 
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een medezeggen-

schapsraad die het beleid op hoofdlijnen beoordeelt, 

meedenkt en gevraagd en ongevraagd advies geeft 

aan het College van Bestuur. In de raad zitten gekozen 

leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers van de 

verschillende locaties. Zij hebben medezeggenschap in 

het beleid. Het gaat hierbij met name om de organisatie 

van de school, het onderwijsaanbod, personeelsbeleid, 

scholingsbeleid, huisvesting, vakantieregeling, voorzie-

ningen en bestedingen. Namens onze locatie nemen drie 

personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen zitting 

in deze raad. Heb je vragen of opmerkingen die je graag 

op de agenda van de MR-vergadering ziet staan? Benader 

ons dan via mr@dalton-dordrecht.nl. Meer informatie 

over de MR is te vinden op www.dalton-dordrecht.nl. 

Leerlingdaltoncommissie
Op onze school is een leerlingdaltoncommissie actief. 

Deze commissie bestaat uit leerlingen uit verschillende 

leerjaren en heeft een klankbordfunctie. Er is regelmatig 

overleg met de locatiedirecteur, de leerlingen denken na 

over daltononderwijs en er wordt overleg gepleegd met 

de teamleiders. Daarnaast adviseert de commissie het 

managementteam en de docenten uit de daltoncommis-

sie. Elk schooljaar wordt de commissie aangevuld met 

leerlingen uit de brugklas. 

LIAVA 
We hebben een actieve leerlingengroep: L(eerlingen) I(n) 

A(ctie) V(oor) A(ctiviteiten). Deze groep zorgt niet alleen voor 

allerlei leuke activiteiten tijdens dagen als Valentijnsdag en 

Sinterklaas maar organiseert ook het schoolschaatsen en 

denkt mee met feesten als het kerstgala. De begeleider van 

Liava is dhr. E.W. Peters, e.peters@dalton-dordrecht.nl. 

Leerlingenstatuut 
De school heeft een leerlingenstatuut waarin alle rechten 

en plichten van de leerlingen zijn opgenomen. Dit leerlin-

genstatuut is te vinden op www.dalton-dordrecht.nl.

Foto’s en film 
Vanwege privacyrechten mag je in de school geen foto’s 

of filmopnames maken zonder dat de schoolleiding 

en de betreffende personen hiervoor toestemming 

hebben gegeven. Het publiceren van beelden die 

zonder toestemming zijn gemaakt wordt bestraft. Indien 

daardoor anderen beschadigd raken, gaat de school over 

tot verwijdering.

Klachtenregeling 
Het uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum 

is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. We raden 

iedereen aan onduidelijkheden of klachten in eerste 

instantie te bespreken met één van de leden van de 

schoolleiding. De klachtenregeling van het Stedelijk 

Dalton Lyceum is te vinden op de website van de school 

www.dalton-dordrecht.nl.

Overgangsnormen 
Bevordering naar een volgend leerjaar vindt plaats op 

basis van de studieresultaten gedurende het gehele jaar 

in alle vakken. De docentenvergadering neemt de bevor-

deringsbeslissing, rekening houdend met de behaalde  

 

cijfers en de getoonde studiehouding, (daltonhouding) 

maar ook met een prognose m.b.t. de kans van slagen 

in het volgende cursusjaar of bij het examen. Daarin 

worden de cito-Vastoetsen en door de school afgenomen 

obIT-toetsen meegewogen. Op onze website en in het  

nieuwsbrief worden de overgangsnormen gepubliceerd.

Geen automatisch recht op doubleren 
Bij onvoldoende prestaties is het niet automatisch 

toegestaan om het leerjaar op hetzelfde niveau over te 

doen. De docentenvergadering beslist over het recht op 

doubleren, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar 

de kans op het succesvol voltooien van de opleiding. Twee 

leerjaren achter elkaar doubleren is niet toegestaan. 

Examens 
Om een mavo- of havo-diploma te behalen, moet een 

schoolexamen én een centraal examen worden 

afgenomen. De eisen en regels voor de examens zijn door 

het Ministerie van Onderwijs vastgesteld in het eindexa-

menbesluit dat te vinden is op de website van onze school 

www.dalton-dordrecht.nl. We hebben heeft op basis van 

dit eindexamenbesluit een regeling schoolexamen en een 

aantal praktische regels opgesteld waaraan de kandidaten 

en de docent-examinatoren zich moeten houden. Deze 

regeling kun je ook vinden op onze website.
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naar school

Planning
Lesooster 
Je kan de lesroosters inzien via internet (Magister). 

Rooster wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt. In 

leerjaar 1 en 2 vallen in principe geen lessen uit. Ook als 

een docent onverhoopt afwezig is, kun je met behulp van 

planners en onder begeleiding van een andere docent 

doorwerken. Leerlingen uit andere leerjaren kunnen 

tussenuren gebruiken als daltonwerktijd. 

Magister 
Magister is het schooladministratiesysteem. Iedere leerling 

krijgt zijn eigen account. Hiermee kun je bijvoorbeeld 

roosterwijzigingen, behaalde cijfers en de registratie van 

afwezigheid en te laat komen inzien. Ook kun je via Magister 

inschrijven voor daltonuren en je ouder/verzorger kan 

zich hier inschrijven voor de ouderavonden. Het rooster 

kan worden bekeken via de app van Magister of door in 

te loggen op Magister via de website daltondordrecht.

magister.net.

Lesuitval 
Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door 

opvanguren. Als dit toch voorkomt, zet de roostermaker 

de wijzigingen uiterlijk om 07.30 uur op Magister, zodat 

iedereen tijdig wordt geïnformeerd.

Flexrooster 
Wanneer je hebt aangetoond dat je zelfstandig kan 

werken, krijg je meer keuzes aangeboden dan leerlingen 

die dat nog niet hebben laten zien. Minimaal moet je zes 

daltonuren per week maken. 

Daltonuren 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om al hun daltonuren 

zelf in te vullen (zie Flexrooster). Je kiest deze uren via 

Magister. In elk lokaal is een docent aanwezig die de 

werksfeer bewaakt, vragen van je beantwoordt en waar 

nodig extra uitleg geeft. Het is ook mogelijk dat de mentor 

je alvast inschrijft op daltonuren. In de daltonuren kun je 

ook aan samenwerkingsopdrachten werken.

Periodiseren 
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Elke periode 

krijg je een ander rooster. Sommige vakken zijn 

geperiodiseerd. Dat betekent dat zo’n vak niet het gehele 

jaar door gegeven wordt. Doordat je per periode minder 

vakken hebt, kun je beter concentreren op een kleiner 

aantal vakken en krijg je in een periode elk vak twee 

lesuren per week. 

Aanwezigheid 
De lessen worden dagelijks gegeven van 8.20 uur tot 

uiterlijk 16.10 uur. Je dient op de aangegeven uren in 

het rooster in de leslokalen aanwezig te zijn. Ook de 

daltonuren en projectdagen vallen onder de verplichte 

onderwijstijd. je moet tot 17.00 uur beschikbaar zijn. 

Verzuim 
Een goede verzuimregistratie is van groot belang voor elke 

ouder/verzorger en voor school. Ben je afwezig zonder 

melding? Dan nemen wij contact op met je ouder/verzorger.

Ziekmelden 
Ben je ziek? Voor de ziekmelding gebruiken we Magister. 

Via dit account meldt je ouder/verzorger je vóór aanvang 

van de lestijd ziek. 

Voor schoolexamentoetsen geldt een aparte regeling. 

Naast de reguliere ziekmelding meld je deze afwezigheid 

óók bij jouw teamleider.

Let op: De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop 

je ziek bent gemeld. Een geplande afwezigheid, zoals zie-

kenhuisbezoek of langere afwezigheid, kun je wel in één 

keer doen. Dit geef je telefonisch door op het nummer 

078 - 653 08 88. 

Als je veel lessen mist door ziekte, is het soms goed om dit 

met de jeugdarts te bespreken. We kijken dan samen hoe 

we de onderwijsachterstand kunnen oplossen. 

Soms hanteren we een verkort rooster. De lestijden daarvan vindt u hieronder.

 klas 1-2 havo 3            mavo 3-4 / havo 4-5
1e lesuur 08.20 - 08.55 Coaching Daltonuur 1e lesuur 08.20 - 08.55 Daltonuur/dagstart

2e lesuur 09.00 - 09.25 Dagstart Les 2e lesuur 08.55 - 09.25 Les

3e lesuur 09.25 - 09.50 Les Les 3e lesuur 09.25 - 09.50 Les

4e lesuur 09.50 - 10.15 Les Les 4e lesuur 09.50 - 10.15 Les

10.15 - 10.35 Pauze 5e lesuur 10.15 - 10.40 Les

5e lesuur 10.35 - 11.00 Les/DaltonPlus Les 10.40 - 11.00 Pauze

6e lesuur 11.00 - 11.25 Les Les 6e lesuur 11.00 - 11.25 Les

7e lesuur 11.25 - 11.50 Les/DaltonPlus Les 7e lesuur 11.25 - 11.50 Les

8e lesuur 11.50 - 12.15 Les Les/daltonuur 8e lesuur 11.50 - 12.15 Les/daltonuur

9e lesuur 12.15 - 12.40 Les/DaltonPlus Les/daltonuur 9e lesuur 12.15 - 12.40 Les/daltonuur

10e lesuur 12.40 - 13.05 DaltonPlus Les/daltonuur 10e lesuur 12.40 - 13.05 Les/daltonuur

11e lesuur 13.05 - 13.30 DaltonPlus 11e lesuur 13.05 - 13.30 Les/daltonuur

 klas 1-2 havo 3            mavo 3-4 / havo 4-5

1e lesuur 08.20 - 08.55 Coaching / les Daltonuur 1e lesuur 08.20 - 08.55 Daltonuur/dagstart

2e lesuur 08.55 - 09.30 Dagstart / les Les 2e lesuur 08.55 - 09.30 Les

3e lesuur 09.30 - 10.05 Les Les 3e lesuur 09.30 - 10.05 Les

10.05 - 10.25 Pauze 4e lesuur 10.05 - 10.40 Les

4e lesuur 10.25 - 11.00 Les 10.40 - 11.00 Pauze

5e lesuur 11.00 - 11.35 Les/DaltonPlus Les 5e lesuur 11.00 - 11.35 Les

6e lesuur 11.35 - 12.10 Les Les 6e lesuur 11.35 - 12.10 Les

12.10 - 12.40 Pauze 7e lesuur 12.10 - 12.45 Les

7e lesuur 12.40 - 13.15 Les / Dalton+ Les 8e lesuur 12.45 - 13.20 Les/daltonuur

8e lesuur 13.15 - 13.50 Les Les/daltonuur 13.20 - 13.50 Pauze

9e lesuur 13.50 - 14.25 Les/DaltonPlus Les/daltonuur 9e lesuur 13.50 - 14.25 Les/daltonuur

10e lesuur 14.25 - 15.00 DaltonPlus Les/daltonuur 10e lesuur 14.25 - 15.00 Les/daltonuur

11e lesuur 15.00 - 15.35 DaltonPlus Les/daltonuur 11e lesuur 15.00 - 15.35 Les/daltonuur

12e lesuur 15.35 - 16.10 Daltonuur 12e lesuur 15.35 - 16.10 Daltonuur 



Tussentijds naar huis 
Als je voor het einde van de dag ziek naar huis wil, dan 

meld je je bij de leerlingenbalie. Daar bellen wij je ouder/

verzorger. Alleen met hun toestemming mag je naar huis. 

Afwezigheid / kort verlof
Afwezigheid binnen de reguliere lessen moet zoveel 

mogelijk worden beperkt. Afspraken met tandarts, 

familiebezoek, rijexamens e.d. dienen zoveel mogelijk in 

de vakanties of na schooltijd plaats te vinden. Als dit niet 

anders kan, vragen wij je ouder/verzorger een verzoek 

tot een kort verlof, zoals een dokters- of tandartsbezoek, 

tijdig telefonisch aan te vragen (minimaal de dag van 

tevoren). Het zal dan ook direct in Magister zichtbaar 

zijn. Je krijgt voor een religieuze feestdag die op een 

schooldag valt, na schriftelijke aanvraag bij de teamleider, 

één dag bijzonder verlof. Dit geldt alleen voor de eerste 

dag van het religieuze feest. Ook andere, door de school 

georganiseerde activiteiten kunnen bij het verplichte 

schoolprogramma horen. Hiervoor gelden dus de 

normale aanwezigheidsregels. 

Aanvraag langdurig verlof 
Alle verzoeken voor verlof dienen schriftelijk en tijdig 

ingediend te worden bij je teamleider. 

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen
Leerlingen zijn verplicht alle lessen van het door de school 

vastgestelde lesrooster te volgen. Als je te laat bent of 

spijbelt, kunnen daar gevolgen voor zijn, zoals eerder op 

school komen of na schooltijd de gemiste uren inhalen. 

Als je vaker te laat komt, moet de school dat melden bij 

de leerplichtambtenaar. Bij zes keer te laat ontvangt de 

ouder/verzorger eerst een waarschuwingsbrief. Bij negen 

keer te laat volgt een formele aanmelding bij de leer-

plichtambtenaar. Deze is bevoegd tot het opstellen van 

een proces-verbaal. Ongeoorloofd verzuim bij toetsen of 

examens kan leiden tot beoordeling met het cijfer 1 en/of 

uitsluiting van verdere deelname aan het examen.

Jaarplanning
Op Magister is een gedetailleerder overzicht van activiteiten 

per periode te vinden dat regelmatig wordt bijgewerkt. Hier 

vind je informatie over voorlichtingsavonden, dagen waarop 

er roosteraanpassingen zijn, leerlingfeesten, excursies en zo 

meer. Daarbij zijn alle activiteiten en samenkomsten onder 

voorbehoud. Bij veranderingen in het jaarrooster, wordt 

z.s.m. geïnformeerd. Kijk op www.dalton-dordrecht.nl voor 

actuele informatie.
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Jaarplanning
Eerste schooldag 23 augustus 2022

Schoolfotograaf 2 september 2022

Kennismakingsavonden  
met mentoren en ouders:

Leerjaar 1 20 september 2022

Leerjaar 2 19 september 2022

Leerjaar 3 havo 19 september 2022

Leerjaar 3, 4 mavo 21 september 2022

Leerjaar 4, 5 havo + decaanavond 22 september 2022

Driehoeksgesprekken klas 1, en 3 havo 3 t/m 14 oktober 2022

Buitenlandse reizen examenklassen 17 - 21 oktober 2022

Herfstvakantie 24 - 28 oktober 2022

Toetsweek klas 3, 4, 5 2 - 8 november 2022

Lesvrije dag 9 november 2022

Alle achterstanden periode 1 weg 24 november 2022

Lesvrije dag 5 december 2022

Ouderavond met vakdocenten 6 december 2022

Kerstgala Nader te bepalen

Kerstvakantie 26 december t/m  
6 januari 2023

Toetsweek klas 3, 4, 5 13-20 januari 2023

Lesvrije dag 19 januari 2023

Alle achterstanden periode 2 weg 2 februari 2023

Ouderavond met vakdocenten 9 februari 2023

Voorlichting 2 mavo naar 3 mavo 13 februari 2023

Voorlichting profielkeuze 3 havo  
naar 4 havo 16 februari 2023

Presentaties profielwerkstukken  
5 havo 21 februari 2023 

HBO voorlichting 4 havo 22 februari 2023

Driehoeksgesprekken 3 havo 6-17 maart 2023

Voorlichting 3 mavo naar 4 mavo 7 maart 2023 

Lesvrije dag 14 maart 2023

Toetsweek klas 3, 4, 5 27-31 maart 2023

Lesvrije dag 7 april 2023

Tweede paasdag 10 april 2023

Driehoeksgesprekken klas 1, 2 11-21 april 2023

Achterstanden periode 3 weg 13 april 2023

Meivakantie 24 april t/m  
5 mei 2023 

Centraal schriftelijk eindexamen  
1e tijdvak 11-26 mei 2023

Hemelvaartvakantie 18-19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Achterstanden periode 4 weg 9 juni 2023

Uitslag 1e tijdvak 14 juni 2023

Centraal schriftelijk eindexamen  
2e tijdvak 19-23 juni 2023

Toetsweek klas 3, 4, 5 19-23 juni 2023

Uitslag 2e tijdvak 30 juni 2023

Diploma-uitreiking mavo 4 juli 2023

Diploma-uitreiking havo 5 juli 2023

Rapporten ophalen 7 juli 2023

Zomervakantie 10 juli t/m  
20 augustus 2023

*  Lesvrije dag: Op deze dagen zijn er geen lessen, maar mogelijk wel 
activiteiten voor groepen leerlingen. 
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Schoolfeesten 
Een aantal keer per schooljaar wordt er een schoolfeest 

georganiseerd, zoals het kerstgala of het eindexamen-

feest. Hierbij is personeel van de school aanwezig en 

wordt er geen alcohol geserveerd aan de leerlingen.

Verloren of gevonden voorwerpen 
Als je iets verloren bent, dan kun je dit melden bij de loge. 

Ook als je iets gevonden hebt, lever je in bij de loge.

Adreswijzigingen 
Wij vragen je om wijzigingen in je adres, maar ook van tele-

foonnummers en e-mailadressen en andere voor de school 

belangrijke gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de  

administratie. Veel zaken kun je overigens zelf regelen 

via het account van Magister. Uiteraard kun je van ons 

verwachten dat wij zorgvuldig zullen omgaan met deze 

gegevens.

Mediatheek 
De school beschikt over een ruime mediatheek waar je in 

tussenuren of tijdens de daltonuren terecht kunnen voor 

het raadplegen of lenen van boeken of het gebruik maken 

van de PC’s. De PC’s van de school mogen alleen voor 

studie doeleinden worden gebruikt. 

Kantine 
De school stimuleert dat je gezond eet en drinkt. Onze 

school voldoet aan de richtlijn Gezondere Kantines voor 

Scholen. De schoolkantine biedt dan ook binnen iedere 

productgroep een zogenaamde betere keuze aan (bijv. 

naast light frisdrank ook water). 

De betere keuzes zijn op de meest opvallende plaatsen in 

de automaten en bij de uitgiftebalie te vinden. Zo wordt 

je gestimuleerd om voor gezondere voeding te kiezen. 

Water is altijd vrij beschikbaar. Eten is alleen toegestaan 

in de aula en op het schoolplein. 

Leerlingenpas 
Je krijgt van school een pas die gebruikt wordt in de media- 

theek en bij buitenlesactiviteiten. 

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering 
De school heeft geen aansprakelijkheidsverzekering voor 

leerlingen. Dat betekent dat je niet verzekerd bent voor 

schade die je toebrengt aan derden (dat kan een medel-

eerling zijn of een personeelslid, maar ook de school als 

zodanig). Je moet dus zelf een WA-verzekering hebben. 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor be-

schadiging, diefstal of zoek raken van eigendommen van 

leerlingen. Het is daarom verstandig geen waardevolle 

persoonlijke eigendommen mee naar school te nemen. 

Veiligheid en ongevallenverzekering 
De school heeft voor de leerlingen een beperkte school-

ongevallenverzekering afgesloten. Het gaat hierbij alleen 

om dekking van lichamelijk letsel ten gevolge van een 

ongeval. De voorwaarden zijn op school opvraagbaar.  

Je bent hiermee verzekerd tijdens: 

• Verblijf op school; 

•  Het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd 

tot 1 uur voor en na schooltijd of zoveel langer als rede-

lijkerwijs nodig is voor de betreffende afstand; 

• Schoolreisjes, excursies, e.d. mits onder toezicht; 

•  Stage. 

Daarnaast hebben we in de school enkele tot BHV opgeleide 

collega’s in het kader van de praktische veiligheid. De 

teamleider van jouw is hiervoor het aanspreekpunt. 

Ongevallen ontstaan door roekeloos gedrag of onder 

invloed van alcohol of drugs vallen buiten de dekking. 

Reisverzekering 

De school heeft voor de leerlingen en personeel een reis-

verzekering afgesloten die alle (school)reizen, excursies 

en stagereizen dekt. Je hoeft hiervoor dus geen eigen reis-

verzekering af te sluiten. In alle gevallen zal de verzekeraar 

schades beoordelen.

praktische informatie
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Stageverzekering 
Tijdens stageperiodes zijn de leerlingen door de school verzekerd voor schades veroorzaakt 

bij het stagebedrijf. Dit betreft geen opzettelijk toegebrachte schades. 

 

AVG en privacy
Op 25 mei 2018 is de handhaving op de wet Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG) in werking gesteld. Deze wet stelt nadere eisen aan het omgaan met persoons-

gegevens. Ook onze school heeft hier mee te maken. Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft 

een privacybeleid opgesteld, hoe om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. Doel 

van het privacybeleid is:

•  Ervoor zorgen dat de privacy van alle leerlingen, de ouders/verzorgers en de medewerkers 

- waarvan het Stedelijk Dalton Lyceum persoonsgegevens verwerkt - gewaarborgd is.

•  Het voorkomen van beveiligings- en privacy-incidenten en de eventuele gevolgen hiervan 

beperken.

In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen worden 

er gegevens van je vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd en 

worden beveiligd opgeslagen in het administratiesys-

teem van onze school. Dit betekent onder andere dat de 

gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang 

tot de administratie is beperkt tot alleen medewerkers, 

die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben. De 

school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. 

De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een 

beperkt aantal leerlinggegevens. 

De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 

misbruik wordt voorkomen. De school huurt zelf op 

regelmatige basis een fotograaf in om fotomateriaal 

te maken voor PR-doeleinden (denk aan foto’s voor de 

schoolgids, folders e.d.). Heb jij of je ouder/verzorger hier 

bezwaar tegen, dan dien je dit direct aan te geven bij het 

maken van de beelden. Als je prominent op foto- of film-

materiaal staat, wordt er altijd vóór het gebruik van het 

materiaal contact met je opgenomen voor toestemming 

voor het gebruik van deze beelden voor PR-doeleinden.

Schoolmateriaal
De school stelt gratis lesmateriaal ter beschikking. Dit 

lesmateriaal omvat de tekstboeken, werkboeken, project-

boeken, tabellenboeken, examentrainingen of -bundels 

en licenties voor digitale lesmethoden. Dit lesmateriaal 

blijft eigendom van de school. De kosten voor het lesma-

teriaal worden betaald vanuit een aparte bijdrage die 

de school hiervoor van de rijksoverheid ontvangt. 

De verstrekking van het lesmateriaal aan 

de leerling is niet afhankelijk van het 

sluiten van een ouderbijdrage-overeen-

komst. Algemene leermiddelen zoals 

atlassen, woordenboeken, rekenma-

chines, beroepskleding worden niet 

gratis door school verstrekt. De meeste 

schoolzaken bestel je zelf via Van Dijk. 

Daar krijgt u voorafgaand aan het 

nieuwe jaar informatie over via de 

school.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt een jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage voor kosten die niet door de 

rijksoverheid worden betaald. Hieronder vallen facilitaire 

kosten, zoals huurkosten van de kluisjes, schoolpassen, ver-

bruiksmaterialen bij praktische vakken, de kosten van de 

schoolongevallenverzekering, kosten van de mediatheek, 

introductieactiviteiten en de bijdrage aan de ouderraad.

Excursies 
Vanwege de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdra-

ge biedt het Stedelijk Dalton Lyceum alleen excursies 

en buitenland reizen aan als alle ouders/verzorgers de 

excursie of reis vooraf hebben betaald. De nieuwe wet 

schrijft namelijk voor dat alle leerlingen overal aan mogen 

deelnemen. Als niet alle ouders/verzorgers betalen, zijn de 

kosten voor de school. Helaas kan onze school deze kosten 

onmogelijk dragen en kan het dus voorkomen dat een 

geplande excursie niet door kan gaan.

* Voor volledig overzicht kosten ouderbijdrage zie www.dalton-dordrecht.nl
** Lesmaterialen: proefwerkkosten, tekenpapier, kopieën, etc.

Vrijwillige ouderbijdrage*

Kluisje € 7,00

Ouderraad € 10,00

Verzekeringen € 4,00

Extra lesmaterialen** € 11,00

Mediatheek, ELO, ICT, Magister € 10,00

Copyright € 5,00

 



Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie beoordeelt jaarlijks de resultaten van elke school. Ze gaat daarbij uit 

van de doorstroomcijfers, op- en afstroom naar een hoger of lager niveau, uitstroom en 

de examenresultaten van de leerlingen. In de opbrengstenkaart van de inspectie van 2018 

krijgt onze school de beoordeling ‘voldoende’ voor het onderwijsrendement van de mavo 

en de havo). 

Doorstroom en uitstroom
In onderstaande tabellen worden de doorstroomgegevens van het schooljaar 2021/2022 

vermeld.

Examenresultaten 
In de tabel hieronder is terug te vinden hoeveel procent 

van de leerlingen de afgelopen jaren is geslaagd voor het 

examen. 

Meer gegevens over de onderwijsresultaten van de school 

kun je vinden op de website van “Vensters voor verant-

woording”, www.schoolvo.nl. Hier worden de resultaten 

ook vergeleken met die van andere scholen in Nederland. 

de school in cijfers
Onderwijstijd mavo in lesuren van 70 minuten

Vak / jaar 1 2 3 4
Nederlands 2 2 2 2
Engels 2 2 2 1,5
Frans 1,5 1 1,5 2,5
Duits 2 1,5 2
Geschiedenis 1 1 1,5 2
Aardrijkskunde 1 1 1,5 2
Economie 1 1,5 3,25
Wiskunde 2 2 2 3
Natuur scheikunde 1  1 1,5 3,25
Natuur scheikunde 2 1 2,5
Biologie 1 1 1,5 2,75
Beeldende vorming 1,5 1 1,5 3
Informatietechnologie 1,5 2,5
Muziek 1 0,5 1,5 2,5
Lichamelijke oefening 2 2 2 1
Maatschappijleer 1   1 0,5
Maatschappijleer 2    2
Lichamelijke opvoeding 2 1,5 2,5
Kunst 1 0,25 0,25
Loopbaanorientatie 0,25
Studieuur 2 1
Mentoruur 1 1 1 1

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Mavo 96,5% 87,7% 86%

Havo 97,5% 77% 81%

Onderwijstijd havo in lesuren van 70 minuten
Vak/jaar 1 2 3 4 5
Nederlands 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2
Frans 1,5 1 1,5 2 2,5
Duits 2 1,5 2 2,5
Geschiedenis 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 2 2
Economie 1 1 2 2,5
Bedrijfseconomie 2 2
Wiskunde A 2 2 2 2 2
Wiskunde B 2,5 2,5
Natuurkunde 1,5 1,5 2 2,5
Scheikunde 1 2 2
Natuur leven en technologie 2 2
Biologie 1 1 1 2 2,5
Beeldende vorming 1,5 1 1 2 2
Muziek 1 0,5 0,5
Lichamelijke oefening 2 2 2 1 1
Maatschappijleer 1 0
Maatschappijwetenschap 2 2
Informatietechnologie 2
Culturele en kunst zinnigevorming 0,75 0,25
Fluency 1 1 1 1
Filosofie 2 2
Bewegen sport en maatschappij 2
Loopbaanorientatie 0,25
Studieuur 2 1
Mentoruur 1 1 1 1 1

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Bevorderd 90%

Bevorderd naar andere locaties van het SDL 3,5%

Doublure 2,5%

Uitstroom (niet examenleerlingen) 4%

Leerjaar 4 havo

Bevorderd 53%

Bevorderd naar andere locaties van het SDL 1%

Doublure 28%

Uitstroom (niet examenleerlingen) 18%

Leerjaar 3

Bevorderd 68%

Bevorderd naar andere locaties van het SDL 12%

Doublure 15%

Uitstroom (niet examenleerlingen) 5%



Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO
Kapteynweg 3 

3318 EC Dordrecht 

Telefoon: 078 653 08 88 

E-mail: mavo-havo@dalton-dordrecht.nl

 

Algemeen
Toelating leerjaar 1, geschiedt op basis van het basisschooladvies 

dat voor 1 april 2023 wordt vastgelegd. Toelating voor overige leer-

jaren verloopt via de betreffende teamleiders. 

Teamleider mavo/havo 1 
Dhr. J. Koppelaar; j.koppelaar@dalton-dordrecht.nl

Teamleider mavo/havo 2 en havo 3
Mw. A.P.M. van Wesel; a.wesel@dalton-dordrecht.nl

Teamleider mavo 3 en 4 
Mw. M.J.T. van Ham; i.ham@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider havo 4 en 5 
Mw. E. Aytekin; e.aytekin@dalton-dordrecht.nl 

Indien er extra ondersteuning nodig is, kan er een nader  

onderzoek plaatsvinden. Als hieruit blijkt dat de school deze  

ondersteuning niet kan bieden, treedt de zorgplicht passend  

onderwijs in werking (voor meer informatie:   www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/passend onderwijs).

Passend onderwijs 
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben op school, is er pas-

send onderwijs. De basisschool vertelt je en je ouder/verzorger 

welke ondersteuning zij adviseert. Dit advies wordt ook opge-

nomen in het onderwijskundig rapport. Je meldt je aan tijdens de 

reguliere aanmeldperiode februari/maart 2023. We raden aan om 

meerdere scholen op jouw voorkeurslijst zetten. We kijken vervol-

gens of we je de juiste ondersteuning kunnen bieden. Als dit niet 

het geval is, zoeken wij - in overleg met jou en je ouder/verzorger 

en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs - een andere 

school. Meer informatie vind je op de websites:

www.passendonderwijs.nl en www.swvdordrecht.nl.

toelating


