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Hierbij de schoolgids van het het Stedelijk Dalton Lyceum VWO. Hierin vind je 
informatie over de organisatie van ons onderwijs en allerlei praktische regels en 
afspraken die op onze school gelden. 

Op onze locatie verzorgen wij daltononderwijs voor atheneum en gymnasium, het 
vwo. Het vwo bereidt je voor op een universitaire studie. De uiteindelijke profielkeuze 
bepaalt welke richtingen mogelijk zijn. 

We willen meer bieden dan alleen de route tot een diploma. Het ontwikkelen van een 
kritische en creatieve geest vinden wij als daltonschool belangrijk. Hiermee willen wij 
je de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een succesvolle overstap 
naar een academische opleiding. 

Namens de schoolleiding, 

Dhr. drs. L.A.F. Gerrits
Locatiedirecteur vwo

welkom op het vwo
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het stedelijk dalton lyceum
vmbo

vwo
mavo
havo

isk

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.

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.

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.



Hoe geven wij vorm aan daltononderwijs? 
Bij het onderwijs en de begeleiding gaan we uit van de 

dalton/beginselen: 

• zelfstandigheid

• samenwerken

• verantwoordelijkheid

• reflectie

• effectiviteit (of doelmatigheid)

 

Dat betekent dat we vanaf de brugklas aandacht 

besteden aan het leren van vaardigheden die nodig zijn 

om zelfstandig te kunnen studeren en om effectief te  

kunnen samenwerken. We leren je eigen verantwoorde-

lijkheid te dragen door je binnen zekere grenzen eigen 

keuzes te laten maken. 

Maatwerk 
De locatie VWO biedt je graag de ruimte en mogelijkheden 

om je breed te ontwikkelen. Leerlingen die op hoog niveau 

sporten of buiten de school cultureel actief zijn, kunnen in 

aanmerking komen voor aanpassingen in hun rooster. Dit 

gaat altijd in overleg met de teamleider en vakdocenten.

 
Huiswerk 
Goed huiswerk maken is een belangrijke voorwaarde voor 

succes bij de studie: “leren doe je zelf!” Je plant huiswerk 

met studieplanners. Wij verwachten van je dat je goed 

voorbereid naar de lessen komt. Je hebt de juiste boeken/

schriften/devices en het huiswerk mee. De zelfstudie-

opdrachten, die in de studieplanners staan vermeld heb 

je naar behoren gedaan. Maak jij graag je huiswerk op 

school en onder toezicht? Dan kun je je inschrijven door 

de dalton huiswerkplaats.

Tweetalig onderwijs 
Tweetalig vwo is dé opleiding om buiten je stads- en zelfs 

landgrenzen te kijken en een echte wereldburger te worden. 

Zes jaar lang werk je op de volledige gecertificeerde afdeling  

van het Stedelijk Dalton Lyceum aan je beheersing van de 

Engelse taal en de vaardigheden en eigenschappen van 

een “global citizen”. Je volgt minimaal de helft van je vakken 

in het Engels. De tweede taal is tijdens deze lessen niet 

alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal. De 

docent, jij en jouw klasgenoten spreken onderling Engels.  

In klas 3 doe je het ‘First Certificate in English’ examen 

en ‘Cambridge Certificate in Advanced English’ in klas 4.  

In klas 5 en 6 staat in het teken van het International  

Baccalaureate examen. Met het behalen van het ‘A Level 

English Language’ certificaat behaal je het hoogste niveau 

voor een niet-native speaker.

Gedurende de zes jaar zal je ook letterlijk naar buiten gaan 

naar diverse nationale en internationale bestemmingen. 

De keuze voor tweetalig onderwijs brengt extra kosten 

met zich mee. Deze liggen rond de €350,- per schooljaar 

(excl. excursies en examinering). 

Gymnasium
In de eerste klas maak je kennis met het vak Latijn. Met dit 

vak verrijk je je basiskennis op het gebied van talen en je 

kunt na één jaar een bewuste keuze maken tussen 

atheneum en gymnasium. Als je gymnasium kiest dan 

krijg je in de tweede klas Latijn én Grieks. Beide vakken 

vergroten het taalkundig en cultureel inzicht en versterken 

elkaar om een wel overwogen keuze te kunnen maken in 

het gymnasiumtraject. Voor het derde leerjaar is er een 

keuze tussen een van beide of beide talen en aan het eind 

van het derde leerjaar kies je om in de bovenbouw de 

In leerjaar 1 word je afhankelijk van je keuze geplaatst in één van 
de twee soorten brugklassen: atheneum/gymnasium of tweetalig 
atheneum/gymnasium. Leerjaar 2 kent de volgende klassen: atheneum, 
gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium. Daarna 
word je bevorderd naar een 3e klas voor havo, atheneum, gymnasium, 
tweetalig atheneum of tweetalig gymnasium. 
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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. Wekelijks heb je (afhankelijk van de jaarlaag) 

een aantal mentoruren ingepland. Dit wordt ook wel 

de dagstart genoemd (08.30 - 09.00 uur). Tijdens deze 

mentoruren wordt er extra aandacht besteed aan jouw 

studievaardigheden, zoals planning en aanpak van 

huiswerk, hoe het met jou gaat en hoe je omgaat met 

anderen.

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. 

Rapporten met betrekking tot studieprestaties 
Twee keer per jaar ontvang je een rapport. Op het 

rapport staat voor elk vak het gemiddelde cijfer. Dit 

cijfer is opgebouwd uit de behaalde cijfers in de vooraf-

gaande periode(s). De data van de rapportages vind je 

in de jaarplanning in deze gids. Je ouder/verzorger en jij 

kunnen zelf via Magister alle behaalde cijfers inzien. In 

de brugperiode worden in de maand oktober vorderings-

gesprekken gehouden met de ouders/verzorgers over de 

eerste prestaties.

Ouderavonden 
Een goed contact tussen ouder/verzorger en de school 

bevordert jouw studieresultaten. Daarom organiseren 

we een aantal ouderavonden. Aan het begin van het 

cursusjaar wordt voor alle leerjaren een kennismakings-

avond gehouden. In de jaarplanning staan ook reflectie-

gesprekken vermeld, waarbij je jouw prestaties toelicht 

aan je ouder/verzorger en mentor. Daarnaast is er nog  

een aantal specifieke voorlichtings- en presentatieavonden  

voor verschillende leerjaren. De data van de verschillende 

avonden worden via een uitnodiging bekendgemaakt. Indien 

nodig, kan je ouder/verzorger tussentijds een afspraak 

maken met de vakdocent, mentor en/of teamleider.

Decanen 
Decanen helpen jou bij het kiezen van profielen en 

keuzevakken. Ook helpen ze je verder met de keuze van je 

vervolgopleiding na het vwo. Aan het eind van het derde 

leerjaar moet je definitief een keuze maken voor de vakken 

waarin je examen willen doen. Om het keuzeproces goed 

te begeleiden, worden er enkele voorlichtings avonden 

georganiseerd. Donderdag is de decanendag en zijn de 

decanen veelal op school bereikbaar (kamer 208). 

De decanen op onze locatie zijn mw. M. Horn en mw. E.A. 

Boogers (decanenovk@dalton- dordrecht.nl).

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 met de zorg coördinator. De zorgcoördinator kan hierin 

meedenken of ondersteuning voor je organiseren.

samen verantwoordelijk

gymnasiumopleiding voort te zetten of niet. Om uiteinde-

lijk je gymnasiumdiploma te halen moet je in ieder geval in 

één van deze klassieke talen examen doen. 

Cultuur, sport en maatschappij 
Naast het normale lesprogramma organiseert de school in 

alle leerjaren activiteiten op het gebied van sport, cultuur 

en maatschappij. Dit programma bestaat uit verplichte én 

vrijwillige activiteiten. Door je te laten kennismaken met 

veel culturele, sportieve en maatschappelijk relevante ac-

tiviteiten, willen we bijdragen aan de optimale individuele 

ontplooiing van jou. Per jaarlaag is er 1 middag in de week 

vrijgemaakt voor CSM activiteiten. Voor de brugklas is dit 

de woensdagmiddag, in klas 2 is dit de maandagmiddag 

en in klas 3 is dit de donderdagmiddag. Deze activiteiten 

zijn een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De 

jaarlijkse kosten (klas 1 t/m 3) van het CSM-programma 

bedragen €75,-

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 facili-

teiten. Verder is het mogelijk om gedurende jouw hele 

schoolcarrière gebruik te maken van deze faciliteiten 

zolang je over een sportstatus beschikt of een talent-

sporter 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 Windows computer/tablet
Op onze locatie geven we les volgens het hybride model. 

Dat betekent dat je zowel uit boeken als digitaal les krijgt. 

Alle brugklasleerlingen hebben daarom een Windows 

computer/tablet nodig. Wij bieden hiervoor diverse 

mogelijk heden aan tot aanschaf/huur. 

 

Elektronische leeromgeving (ELO) 
De locatie VWO werkt met Magister voor organisatorische 

en algemene zaken. Je kan via Magister vragen stellen aan 

docenten. Ook kunnen opdrachten opgegeven worden 

via dit portal. Docenten maken soms ook gebruik van 

andere digitale leeromgevingen, 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.A.F. Gerrits; l.gerrits@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider klas 1
Dhr. J.J.J.M. Verbraak; j.verbraak@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider klas 2 en 3
Mw. L.P. Vlot; a.vlot@dalton-dordrecht.nl

Teamleider klas 4
Dhr. E.E. Driessen; e.driessen@dalton-dordrecht.nl

Teamleider klas 5 en 6
Dhr. M. Pieterse; m.pieterse@dalton-dordrecht.nl
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Op het Stedelijk Dalton Lyceum VWO 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. 



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 zorgcoör-

dinator voert gesprekken met ouders/verzorgers en zorg-

instanties en adviseert bij specifieke hulpvragen. Daar-

naast is zij de schakel tussen onderwijs en hulpverlening, 

zodat er samen kan worden opgetrokken om een plan met 

specifieke ondersteuningsbehoeften voor je op te stellen. 

De zorgcoördinator op onze locatie is mw. A. le Bruin;  

a.bruin@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. Hij/zij biedt een luisterend oor en zoekt 

samen met jou naar een oplossing of verwijst naar een 

externe deskundige. Mw. E. Wisse en dhr. R.H. Passchier 

zijn de counselors/vertrouwenspersonen op onze locatie. 

In kamer 144 houden de counselors/vertrouwenspersonen 

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. Twee dagen per week is de ouder-kindcoach 

mw. E. de Jong aanwezig in kamer 203. 

Individuele taalachterstand 
Voor leerlingen met dyslexie geeft de school op basis 

van een orthopedagogische rapportage extra faciliteiten, 

bijvoorbeeld in de vorm van extra tijd. Alle toetsen wor-

den afgedrukt in lettertype Arial 12. Voor vragen over het  

beleid ten aanzien van dyslexie kun je terecht bij mw. Venus; 

w.venus@dalton-dordrecht.nl.

Faalangst
Wanneer je verschijnselen van faalangst vertoont, bieden 

wij je een faalangstreductietraining aan. Het deelnemen 

aan deze cursus verloopt altijd via je mentor en de zorg-

coördinator.

Coach leren-leren
De school beschikt over coaches leren-leren. Deze helpen 

leerlingen die moeite hebben met het organiseren van 

hun schoolwerk. Je krijgt hierdoor overzicht, inzicht en 

structuur in je schoolwerk. 

Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg van Careyn begeleidt de leerlingen 

in 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 zorgcoördi-

nator, 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 de 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. Je wordt wel aangeraden om zo min mogelijk 

waardevolle spullen mee naar school te nemen. 
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Seksuele intimidatie, discriminatie of pesten 
Op onze school verwachten we dat alle leerlingen zich 

veilig voelen en is er geen ruimte voor seksuele intimi-

datie, 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 intimidatie, 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 

vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11. De school heeft 

een anti- pestprotocol, dat je op de website kunt vinden. 

De mentor zal de anti-pestcoördinator inschakelen indien 

dit wenselijk is. Mw. D. Trousset is de anti-pestcoördinator  

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 enkele keren 

per jaar bij elkaar komt om het reilen en zeilen van de 

school te bespreken met de locatiedirecteur. De ouderraad 

organiseert ook eenmaal per jaar een ouderavond waarin 

deze verantwoording aflegt over het door de ouderraad 

gevoerde beleid en waarin een deskundige wordt 

uitgenodigd die voorlichting geeft met betrekking tot een 

thema rond opvoeding en onderwijs. 

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 ver-

schillende locaties. Zij hebben medezeggenschap in het 

beleid. Het gaat hierbij met name om de organisatie van 

de school, het onderwijsaanbod, personeelsbeleid, scho-

lingsbeleid, huisvesting, vakantieregeling, voorzieningen 

en bestedingen. Namens onze locatie nemen twee perso-

neelsleden, één ouder/verzorger 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. 

Leerlingenraad 
De school heeft een actieve leerlingenraad. De leden 

bespreken de gang van zaken op school vanuit leerlingen-

perspectief met elkaar, met de leerlingen en met de 

schoolleiding. De schoolleiding raadpleegt de leerlingen-

raad geregeld over organisatorische en onderwijskundige 

zaken. De mening van de leerlingenraad weegt mee in de 

besluitvorming. 

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. De school raadt 

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-

deringsbeslissingen. Hierbij houdt zij rekening met de 

behaalde cijfers en de getoonde studiehouding, maar 

ook met een prognose met betrekking tot de kans van 

slagen in het volgende cursusjaar of bij het examen. Op 

de website vindt u de overgangsnormen. 

Geen automatisch recht op doubleren
Bij onvoldoende prestaties is het in klas 1 en 2 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. In de brugperiode (leerjaar 1 en 2) is de 

regel dat een leerling die doubleert op een bepaald niveau 

zijn studie vervolgt in het volgend leerjaar van een lager 

niveau, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Twee leerjaren achter elkaar doubleren is niet toegestaan. 

Examens 
Om een vwo-diploma te behalen, moet een schoolexamen 

én een centraal examen worden gedaan. De eisen en regels 

voor de examens zijn door het Ministerie van Onderwijs 

vastgesteld in het eindexamenbesluit 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-examina-

toren zich moeten houden. Deze regeling kun je ook vinden 

op onze website.
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naar school

Planning
Rooster
Je ontvangt aan het begin van het schooljaar het rooster. Het rooster per klas is tevens 

te vinden in de Magister-app, via de website van de school onder de knop Magister of 

via de website van Zermelo. Roosterwijzigingen worden automatisch verwerkt op al deze 

plaatsen.

Magister
Magister is het schooladministratiesysteem. Iedere leerling krijgt zijn eigen account. Ook 

je ouder/verzorger krijgt een account. Hiermee kunnen bijvoorbeeld roosterwijzigingen, 

behaalde cijfers en de registratie van afwezigheid en te laat komen ingezien worden. 

Via Magister kun je jezelf ook inschrijven voor de daltonuren. Log in op Magister via de 

website daltondordrecht.magister.net. 

Via onze elektronische leeromgeving (ELO) Magister kun je ook ook studiewijzers, (extra) 

lesmateriaal, oefentoetsen, antwoorden en opdrachten opzoeken en raadplegen. De ELO 

kan zowel op school als thuis via internet worden geraadpleegd. 

Lesuitval
Tijdens eventuele tussenuren gaan de leerlingen uit leerjaar 

1 en 2 onder toezicht werken in een daartoe aangewezen 

lokaal. Voor zowel leerlingen uit de onderbouw als de 

bovenbouw is er een eigen studieruimte in het gebouw 

aanwezig.

Daltonuren 
Elke dag is er van 9.00 uur tot 9.50 uur een daltonuur. Je 

hebt dan geen klassikale les, maar mag zélf kiezen bij welk 

vak je gaat zitten en welke opdracht je gaat doen. Je schrijft 

je van tevoren in bij een bepaald vak, maar je kunt ook 

in de mediatheek, een computerlokaal of de studieruim-

te gaan zitten. Je kunt tijdens het daltonuur individueel 

werken, maar je kunt ook afspreken om een groepsop-

dracht te doen. De aanwezige docent begeleidt je daarbij. 

De daltonuren zijn verplicht voor alle leerlingen. 

Daltonwerkplaats
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag (met uit-

zondering van de vaste CSM-middag voor klas 1 t/m 3) 

staat in het rooster de term daltonwerkplaats (dwp). 

Tijdens deze uren kun je onder begeleiding je huiswerk 

maken of is er ruimte voor het maken van een afspraak 

met je vakdocenten. Daarnaast kun je extra begeleiding 

krijgen bij het organiseren en plannen van je schoolwerk. 

Vergadermiddag
Op dinsdagmiddag ben je om uiterlijk 14.50 uur klaar met 

de lessen. De school probeert alle vergaderingen zoveel  

 

mogelijk op deze middag te plaatsen zodat er verder zo 

min mogelijk verstoringen zijn in het reguliere lesrooster.  

Je kunt tijdens deze middag wel worden opgeroepen voor 

schoolactiviteiten.

Aanwezigheid
De lessen worden dagelijks gegeven van 8.30 uur tot 16.00 

uur. Je dient op de op het rooster aangegeven uren in de 

leslokalen aanwezig te zijn. In verband met activiteiten 

voor en na schooltijd en mogelijke roosterwijzigingen dien 

je van 08.30 uur tot 17.00 uur beschikbaar te 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? Dan moet je ouder/verzorger naar school 

bellen om dit door te geven.

let op: De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop je 

ziek bent gemeld. Een geplande afwezigheid zoals zieken-

huisbezoek of langere afwezigheid kun je wel in één keer 

doen. Dit geef je telefonisch door op 078  - 618 29 78. 

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. 

Onderbouw

dagstart / mentoruur 8.30 – 9.00

daltonuur 9.00 – 9.50

pauze 9.50 - 10.10

les 3 10.10 – 11.00

les 4 11.00 – 11.50

pauze 11.50 - 12.20

les 5 12.20 – 13.10

les 6 13.10 – 14.00

pauze 14.00 - 14.20

les 7 14.20 – 15.10

les 8 / dwp 15.10 – 16.00

daltonwerkplaats 16.00 – 17.00

Bovenbouw

mentorbegeleiding 8.30 – 9.00

daltonuur 9.00 – 9.50

les 3 9.50 – 10.40

pauze 10.40 - 11.00

les 4 11.00 – 11.50

les 5 11.50 – 12.40

pauze 12.40 - 13.10

les 6 13.10 – 14.00

les 7 14.00 – 14.50

pauze 14.50 - 15.10

les 8 / dwp 15.10 – 16.00

daltonwerkplaats 16.00 – 17.00

15



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 aanwezigheids-

regels. 

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 vijf keer te laat ontvangt de 

ouder/verzorger eerst een waarschuwingsbrief. Bij acht 

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.

*  Lesvrije dag: Op deze dagen zijn er geen lessen, maar mogelijk wel
activiteiten voor groepen leerlingen. 

17

Jaarplanning

Start schooljaar 23 augustus 2022

Introductiedagen brugklassen 23 - 26 augustus 2022 

Examenvoorlichting 6e klassen 1 september 2022 

Kennismakingsavond ouders  
2e en 3e klassen 7 september 2022 

Kennismakingsavond ouders  
brugklassen, 4e en 5e klassen 8 september 2022 

Vorderingsgesprekken brugklassen 10 - 14 oktober 2022 

Herfstvakantie 22 - 30 oktober 2022 

Proefwerkweek 3 - 11 november 2022 

Lesvrije dag 9 november 2022 

Uitreiking rapporten 23 november 2022 

Lesvrije dag 5 december 2022 

Reflectiegesprekken 5 - 16 december 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 - 
8 januari 2023 

Proefwerkweek 17 - 25 januari 2023 

Lesvrije dag 19 januari 2023 

Uitreiking rapporten 8 februari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari - 5 maart 
2023 

Lesvrije dag 14 maart 2023 

Proefwerkweek 28 maart - 4 april 2023 

Lesvrije dag 7 april 2023 

2e paasdag: vrij 10 april 2023 

Reflectiegesprekken 17 - 21 april 2023 

Uitreiking rapporten 19 april 2023

Meivakantie 22 april - 7 mei 2023 

Centraal examen  11 - 26 mei 2023 

Hemelvaartsvakantie 18 - 21 mei 2023 

Pinksteren: vrij 29 mei 2023 

Uitslag centraal examen 14 juni 2023 

Centraal examen 2e tijdvak 19 - 22 juni 2023 

Proefwerkweek 20 - 27 juni 2023 

Uitslag centraal examen 2e tijdvak 30 juni 2023 

Diploma-uitreiking 4 en 6 juli 2023  

Uitreiking rapporten 7 juli 2023 

Zomervakantie 8 juli - 20 augustus 2023
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Schoolfeesten 
Enkele malen per jaar organiseert de school een schoolfeest. Hierbij is personeel van de 

school aanwezig. In schoolverband wordt nooit alcohol geserveerd aan de leerlingen. 

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

hebt, lever je in bij de leerlingbalie.

Adreswijzigingen 
Wij vragen je om wijzigingen in je adres, maar ook van telefoonnummers, 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 daltonuren 

terecht kunnen voor het raadplegen of lenen van boeken of gebruik kunnen maken van 

de pc’s. Bij grote drukte dient het gebruik van de faciliteiten gereserveerd te worden. 

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 medeleer-

ling 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 beschadiging, 

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 redelijkerwijs nodig is voor de betreffende afstand;

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

• Maatschappelijke stage.

Daarnaast hebben we in de school enkele tot BHV opgeleide collega’s in het kader van de 

praktische veiligheid. De teamleider is hiervoor het aanspreekpunt. Ongevallen ontstaan 

door roekeloos gedrag of onder invloed van alcohol of drugs vallen buiten de dekking. 

praktische informatie



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.

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

Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 

gesteld. Deze wet stelt nadere eisen aan het omgaan met 

persoonsgegevens. Ook onze school heeft hier mee te 

maken. Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een privacy-

beleid opgesteld, hoe om te gaan met vertrouwelijke per-

soonsgegevens. 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 administratie systeem 

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 leve-

ranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt 

aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leve-

ranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Foto/film
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 filmmateriaal 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 les-

materiaal omvat de tekstboeken, werkboeken, projectboe-

ken, tabellenboeken, examentrainingen of -bundels en 

licenties voor digitale lesmethoden. Dit lesmateriaal blijft 

eigendom van de school. De kosten voor het les materiaal 

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-overeenkomst. Algeme-

ne leermiddelen zoals atlassen, woordenboeken, reken-

machines, beroepskleding worden niet gratis door school 

verstrekt. 

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, verbruiksmaterialen bij prakti-

sche vakken, de kosten van de schoolongevallenverzeke-

ring, kosten van de mediatheek, introductieactiviteiten en 

de bijdrage aan de ouderraad.

Excursies
Vanwege de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage 

biedt het Stedelijk Dalton Lyceum alleen excursies en bui-

tenland reizen aan als alle ouders/verzorgers de excursie 

of reis vooraf hebben betaald. De nieuwe wet schrijft na-

melijk voor dat alle leerlingen overal aan mogen deelne-

men. Als niet alle ouders/verzorgers betalen, zijn de kos-

ten voor de school. Helaas kan onze school deze kosten 

onmogelijk dragen en kan het dus voorkomen dat een 

geplande excursie niet door kan gaan.
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Vrijwillige ouderbijdrage*

Kluisje € 7,00

Ouderraad € 10,00

Verzekeringen € 4,00

Extra lesmaterialen** € 16,00

Mediatheek, ELO, ICT, Magister € 10,00

Copyright € 5,00

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



de school in cijfers

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.

Doorstroom en uitstroom
In de tabel hiernaast worden de doorstroomgegevens van het schooljaar 2021/2022 in 

aantallen van leerlingen per opleiding vermeld.

Examenresultaten 
In de tabel hiernaast is terug te vinden hoeveel procent van de leerlingen de afgelopen 

jaren is geslaagd voor het examen. De onderwijsinspectie beoordeelt jaarlijks de resulta-

ten van elke school. 

Meer gegevens over de onderwijsresultaten van de school kun je vinden op de website 

van “Vensters voor verantwoording”, www.schoolvo.nl. Hier worden de resultaten ook 

vergeleken met die van andere scholen in Nederland. 

Percentage geslaagd voor het eindexamen
*CAE: Cambridge English Advanced
**FCE Cambridge First Certificate in English
***IB: International Baccalaureate

Examenresultaten
2019-2020 2020-2021 2021-2022

VWO 99% 90,2% 88%

CAE* 100% 100%

FCE** 100% 100%

IB*** 100% 100% 100%

Doorstroom en uitstroom

Aantal leerlingen 
1-8-2021

Bevorderd / 
geslaagd

Doublure/  
afgewezen

Afstroom lager 
niveau Uitstroom Aantal leerlingen 

1-8-2022

Klas 1 130 121 1 7 1 182

Klas 2 146 127 8 8 3 128

Klas 3 97 84 8 5 2 142

Klas 4 162 130 23 3 5 94

Klas 5 146 104 37 0 8 165

Klas 6 98 84 12 0 0 107

*onder voorbehoud van aanpassingen n.a.v. NPO gelden

Onderwijstijd* 
V1 A2 G2 A3 G3

NE 3 2 2 2 2

LA 1 - 2 - 2

GR - - 2 - 2

FA 2 2 2 2 2

DU - 3 3 2 2

EN 3 2 2 2 2

GS 2 2 1 1 1

AK 2 2 1 1 1

WI 3 2 2 3 3

NA - 1 1 2 2

SK - - - 1,5 1,5

BI - 1 1 2 2

EC - - - 1,5 1,5

MU 1 1 1 0,5 0,5

DR 1 1 1 0,5 0,5

BV 2 1 1 0,5 0,5

TO 1 1 1 - -

SL 1 - - - -

LO 2 2 2 2 2

T-en 2 2 2 1 1

*onder voorbehoud van aanpassingen n.a.v. NPO gelden

Onderwijstijd* 
V4 V5 V6

NE 2 2 2

EN 2 2 2

FA 2 2 2

DU 2 2 2

MA 1,5 - -

CKV - 1,5 -

KCV 1 1 -

LO 2 2 1

WiA 2 3 2

WiB 3 3 3

WiC 2 2 2

WiD - - 2

NA 2 2 3

SK 2 3 2

BI 3 2 2

EC 2 3 2

GS 3 2 3

AK 2 2 3

BECO 2 2 2

MAW 2 2 2

LA 3 3 3

GR 3 3 3

KU-ALG 1 1 1

KU-BV 1 2 2

KU-MU 1 2 2

KU-DR - - 2

FI - - 2

DR+FI 2 2 -

BSM 2 3 2

NLT 2 2 2

TTO/IB 1 2 2



Stedelijk Dalton Lyceum VWO
Overkampweg 125

3318 AN Dordrecht 

Telefoon: 078 618 29 78

E-mail: vwo@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 klas 1
Dhr. J.J.J.M. Verbraak; j.verbraak@dalton-dordrecht.nl 

Teamleider klas 2 en 3
Mw. L.P. Vlot; a.vlot@dalton-dordrecht.nl

Teamleider klas 4
Dhr. E.E. Driessen; e.driessen@dalton-dordrecht.nl

Teamleider klas 5 en 6
Dhr. M. Pieterse; m.pieterse@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




