
Op veel scholen wordt al na één jaar op de mid-

delbare school bepaald op welk niveau je examen 

zult doen. Wij begrijpen dat het van de basis-

school naar de middel ba re  school best 

een grote overstap kan zijn. Soms 

duurt het iets langer voor je 

het overzicht hebt, goed kunt 

plannen of weet wat je later 

wilt gaan doen en wat 

je daarvoor nodig hebt. 

Daarom hebben we een 

tweejarige brugperiode. 

Pas aan het einde van 

het tweede jaar krijg 

je een definitief advies 

mee voor mavo (tl), 

havo of vwo. Natuur-

lijk kan het voorkomen 

dat al eerder duidelijk is 

waar jij het best tot je recht komt. Dan 

stroom je na het eerste jaar door naar 

dat niveau. Op onze locatie kun je 

examen doen voor mavo (tl) of havo. 

Ontdekken wat je kan én wat je leuk vindt. Dat doe je op het  
Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO. Bij ons volg je de eerste  
twee jaar DaltonPlus onderwijs: 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, zo maken we de overgang van de basisschool naar de 
middelbare school een stuk kleiner.

een mooie start

DaltonPlus dag 
In klas 1 start je iedere dag in jouw eigen 

lokaal met jouw eigen mentor. Je krijgt 

instructielessen van 35 minuten. Daarna 

kun je kiezen of je bij je docent verder 

wilt werken aan het vak, of dat je aan een 

ander vak gaat werken. Niet iedereen 

heeft namelijk evenveel tijd nodig voor 

een vak. In de vaardigheidsblokken leer 

je studievaardigheden. Je kunt je ook 

verder verdiepen in een vak. Ben jij een 

kei in wiskunde en wil je uitgedaagd 

worden? Of wil jij veel meer weten over 

geografie? Ook dat kan in een vaardig-

heidsblok. In DaltonPlus kun je bijna al je 

werk op school maken. Of dit lukt, hangt 

natuurlijk wel af van je studietempo en 

je werkhouding.

op een rij 
•  Soepelere overgang van basisschool 

naar middelbare school

•  Werken op je eigen schoolvleugel en 

in je eigen klaslokaal

• Je leert plannen

•  Veel huiswerk maak je op school en

• Waar je sneller kan, is dat mogelijk 

•  Wanneer er een docent uitvalt, gaan 

we op school gewoon door

• Je leert verantwoordelijk te zijn 

•  Persoonlijke begeleiding van jouw 

mentor

• Coachingsgesprek met jouw mentor

• Je hebt geen toetsweken

Vragen? 
Als je na het lezen van deze folder nog 

meer wilt weten, neem dan contact op 

met dhr. J. Koppelaar 

(j.koppelaar@dalton-dordrecht.nl).


