
lo
ca

ti
e 

is
k

SC
HO

OL
G

ID
S 

20
22

/
20

23



3

Het Stedelijk Dalton Lyceum 
Daltononderwijs  

Bestuur 

Raad van toezicht 

Vier locaties

DE ISK 
Dit betekent daltononderwijs voor ons 

Doel van ons onderwijs

Onderwijsstructuur op de ISK

Nederlands

Huiswerk

Schoolleiding

Samen verantwoordelijk 
Begeleiding  

Extra ondersteuning

Afspraken binnen de school

Naar school
Planning

Verzuim

Praktische informatie
Verloren of gevonden voorwerpen 

Adreswijzigingen 

Verzekeringen

AVG en privacy

Schoolmateriaal

Vrijwillige ouderbijdrage

Cultuur, sport en maatschappij

De school in cijfers
Onderwijstijd

Onderwijsinspectie

Doorstroom en uitstroom

 

Aanmelden

Voor je ligt de schoolgids van het Stedelijk Dalton Lyceum ISK. In deze 
schoolgids vind je informatie over de organisatie van ons onderwijs en 
ontdek je de praktische regels en afspraken die op onze school gelden.

Op deze locatie verzorgen we daltononderwijs voor leerlingen van 
allerlei nationaliteiten. Je gaat naar school met leerlingen die, net als 
jij, nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Bij ons leer je de taal 
en volg je verschillende schoolvakken op je eigen niveau. Daarna ga 
je verder op een reguliere school voor beroepsonderwijs of voortgezet 
onderwijs. Bijvoorbeeld op een van de andere locaties van het Stedelijk 
Dalton Lyceum.   

Het onderwijs op het Stedelijk Dalton Lyceum ISK draait om meer 
dan alleen het leren van de taal. We doen ons best je een veilige 
schoolomgeving te bieden waarin jij je ook op persoonlijk vlak goed kunt 
ontwikkelen. Daarom maak je bij ons ook kennis met de Nederlandse 
cultuur en leer je welke normen en waarden belangrijk zijn in Nederland. 
Bij ons is iedereen gelijkwaardig. Het maakt niet uit wat je afkomst of 
levensovertuiging is. Je krijgt bij ons de tijd om te wennen aan de taal, 
het land, de mensen en de gebruiken. Op de ISK helpen we jou jezelf te 
ontwikkelen tot een zelfstandige burger met zelfvertrouwen.  

Laten we er samen een leerzame tijd van maken!

Namens de schoolleiding,
Dhr. L. Jongejans, Locatiedirecteur ISK
Dhr. J. Tijhuis, Teamleider ISK
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het stedelijk dalton lyceum

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.

We blijven ons ontwikkelen, zo zorgen we ervoor dat ons 

onderwijs goed bij jou past. Jij krijgt de ruimte om jouw 

talenten te ontdekken. Of je nu interesse hebt in sport, 

cultuur of wetenschap. 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 persoon

lijke 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. Deze 

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. Hier

door krijg je meer vrijheid bij het uitvoeren van je eigen 

schoolwerk. 

•  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 zelfstan

diger. 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. Voor onze 

scholen draagt het college van bestuur de eindverantwoor

delijkheid. De voorzitter van het college van bestuur is  

dhr. R. Bijeman.

Raad van Toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. 

Onze raad van toezicht wordt bestuurd door de voorzitter 

van het college van bestuur van de Stichting voor Openbaar 

Onderwijs in Dordrecht. Per post zijn zij bereikbaar via: 

postbus 8007, 3301 CA Dordrecht.

Vier locaties
Locatie VMBO
Het Stedelijk Dalton Lyceum VMBO is een praktische dal

tonschool met extra aandacht voor jou. Samen ontdekken 

we wat jij leuk vindt en waar jij in wil groeien. Dat alles doen 

we in een veilige en warme omgeving waarin jij jezelf mag 

zijn. We hebben kleine klassen zodat we je goed kunnen 

helpen om het beste uit jezelf te halen. We begeleiden je 

stap voor stap tijdens de wekelijkse daltonuren. Je bepaalt 

zelf hoe je deze daltonuren invult. Kies bijvoorbeeld voor 

extra hulp bij een vak, werk in alle rust aan een opdracht 

of volg een cursus om jouw talenten verder te ontwikkelen. 

En het leukste aan onze school: je krijgt de meeste prak

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

bakken in onze bakkerij of een robot te ontwerpen in het 

Science Lab. Ben je extra goed in een vak? Dan mag je voor 

dat vak examen doen op het niveau dat daarbij aansluit. Zo 

haal je een diploma dat helemaal bij jou past, want zoals jij 

is er maar één!

Locatie MAVO/HAVO
Het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO is een vernieuw

ende daltonschool met aandacht voor jouw talenten. Een 

plek waar jij alle ruimte krijgt om jezelf te zijn. Voor een 

makkelijke overgang van basisschool naar middelbaar 

onderwijs start je met DaltonPlus. In DaltonPlus zit je twee 

jaar in een brugklas: mavo/havo of havo/vwo. Docenten 

komen naar jou toe, je krijgt veel persoonlijke begeleiding 

en meer tijd om je huiswerk op school te maken. Je krijgt 

zelfs les in een aparte vleugel met eigen trappenhuis. Zo 

ben je altijd omringd door bekende gezichten. Je kunt bij 

ons ontdekken wat je leuk vindt door te kiezen voor extra 

vakken als KunstXtra, SportXtra, Science en English Stream.

Locatie VWO
Het Stedelijk Dalton Lyceum VWO is een sfeervolle dalton

school waar je samen met ons de wereld om je heen ontdekt. 

Je mag hier zijn wie je bent en krijgt veel persoonlijke 

aandacht. Door tweetalig onderwijs op atheneum of gym

nasiumniveau te volgen verleg je je grenzen. We bieden 

naast de gewone lessen een ruim aanbod culturele, sportieve 

en maatschappelijke activiteiten aan zodat je je breed ont

wikkelt. Schitter in ons theater en ontdek een leuke sport 

tijdens een clinic. Kies daarnaast een van de acht extra 

examen vakken, zoals drama en bedrijfseconomie. Zo ga je 

goed voorbereid naar je vervolgopleiding.

Locatie ISK
Het Stedelijk Dalton Lyceum ISK is voor iedereen in de 

leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die de Nederlandse taal 

nog niet beheerst. Je volgt onderwijs met leerlingen van 

veel verschillende nationaliteiten die allemaal hun eigen 

taal spreken. In een periode van maximaal twee jaar leer je 

bij ons de Nederlandse taal en krijg je vakken als wiskunde, 

Engels en burgerschap op je eigen niveau. Daarna stap je 

over op een reguliere school voor voortgezet onderwijs of 

beroepsonderwijs. Iedereen op onze school is gelijkwaar

dig, wat je afkomst of levensovertuiging ook is. We besteden 

hier veel aandacht aan tijdens schoolactiviteiten en de 

lessen burgerschapsvorming. 
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Dit betekent daltononderwijs voor ons 
Op de locatie ISK komen de daltonprincipes duidelijk naar 

voren. Je werkt zelfstandig aan jouw vakken. Dat doe je op 

je eigen niveau en tempo. Ook werken we bij verschillende 

vakken samen. We stimuleren dat je tijdens het samenwerken 

Nederlands spreekt met je klasgenoten, zo leer je de taal het 

snelst. Tijdens gesprekken met je docent of mentor kijk je 

terug op de afgelopen periode en bespreek je hoe je jezelf 

kunt blijven ontwikkelen (reflectie).

Doel van ons onderwijs
Wanneer je nog niet zo lang in Nederland woont, kun je niet 

zomaar instromen op een middelbare school. Ons doel is om 

je zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren (en andere 

vakken zoals wiskunde, Engels en burgerschap), zodat je 

goed voorbereid doorstroomt naar het voortgezet of be

roepsonderwijs. Daarnaast laten we je ook kennismaken met 

de Nederlandse cultuur en samenleving. Dit helpt jou je te 

ontwikkelen tot een goede en kritische burger die een actieve 

rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. 

Onderwijsstructuur op de ISK
Instroom: Basis-oriëntatiegroepen
Wanneer je nieuw bent start je in een basisoriëntatiegroep, dit 

noemen we een Agroep. Je volgt in de Agroep een algemeen 

startprogramma. Dat biedt je docenten en mentor de kans 

jou goed te leren kennen. Op basis van een aantal toetsen 

en testen adviseren zij jou welke profielgroep past bij jouw 

opleidingsniveau en leeftijd. Als het nodig is dan verlengen we 

de basisoriëntatieperiode, dan kun jij langer wennen voordat 

je doorgaat naar een Pgroep.  Als je analfabeet bent en ook 

in je eigen taal niet kunt lezen en schrijven dan volg je eerst 

een analfabetiseringsprogramma. Dit geldt ook voor anders 

gealfabetiseerde leerlingen. Wanneer je dit programma volgt 

blijf je langer in de basisoriëntatiegroep.

Uitstroom: Profielgroepen
In de profielgroep (P-groep) volg je de vakken op een 

niveau dat bij jou past. Na je tijd in de profielgroep verlaat 

je de ISK. Je volgt daarna onderwijs op een reguliere school 

voor voortgezet of beroepsonderwijs. Gemiddeld blijf je  

 

twee jaar op de ISK. Er zijn vier profielgroepen, iedere pro

fielgroep bereidt je voor op een bepaalde leerrichting.

Profielgroep 1:  Je stroomt uit naar een praktijkschool of 

mboentree

Profielgroep 2:  Je stroomt uit naar het mbo (niveau 

entree of 2/3/4), of het voortgezet 

algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Profielgroep 3:   Je stroomt uit naar het vmbo (leerweg 

lwoo, basis of kader)

Profielgroep 4:  Je stroomt uit naar het vmbo (gemengde of 

theoretische leerweg), of naar een mavo, 

havo of vwo

Nederlands
Nederlands is je hoofdvak. Tijdens dit vak werk je aan de vier 

taalvaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Je 

krijgt een studiewijzer waarin je taken staan. Deze voer je 

zelfstandig uit op je eigen tempo en niveau. Hierbij krijg je 

begeleiding van je docenten. Daarnaast gebruiken we ver

schillende klassikale en activerende werkvormen waarmee 

je op verschillende manieren je de taal eigen maakt. Elke 

profielgroep gebruikt lesmateriaal dat passend is bij de 

verwachte vervolgopleiding.

Huiswerk 
Huiswerk maken is belangrijk voor het behalen van goede 

resultaten. Wij zeggen niet voor niets: ‘leren doe je zelf!’ 

Natuurlijk helpen we je bij het ontwikkelen van de vaardig

heden die daarbij belangrijk zijn. Wij verwachten dat je het 

opgegeven huiswerk maakt en leert voor jouw toets en dictee.

Schoolleiding 
De schoolleiding van onze locatie bestaat uit:

Locatiedirecteur 
Dhr. L. Jongejans: l.jongejans@daltondordrecht.nl

 

Teamleider 
Dhr. J. Tijhuis; j.tijhuis@daltondordrecht.nl

de isk

De ISK is een openbare school. Dat betekent dat we actief laten 
zien dat iedereen op onze school gelijkwaardig is, wat je afkomst 
of levensovertuiging ook is. We besteden hier veel aandacht aan, 
bijvoorbeeld tijdens de lessen burgerschapsvorming.
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Begeleiding
Op onze locatie kijken we goed naar wat jij nodig hebt om 

je optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij speelt je 

mentor een belangrijke rol, je mentor staat altijd voor je 

klaar. En als je een extra steuntje in de rug kunt gebruiken, 

hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij 

helpen je graag verder. 

Individueel trajectplan (ITP) 
In je tijd op de ISK begeleiden we je intensief. Voor iedere 

leerling stellen we een individueel trajectplan (ITP) op. We 

gebruiken hiervoor het OPP. Dit staat voor Ontwikkel Per

spectief Plan. 

Wanneer je op onze school komt, word je in de eerste rap

portperiode getoetst op kennis en vaardigheden. We in

ventariseren jouw mogelijkheden op het gebied van taal, 

rekenen en andere vakken. Op basis hiervan schatten we 

in naar welke leerrichting je waarschijnlijk uitstroomt en 

neem je plaats in één van de vier profielgroepen. Dit kan 

altijd worden bijgesteld als dat nodig is. 

Binnen het individueel trajectplan volgen we je ontwik

keling op de voet. Wanneer je een leerachterstand hebt, 

stellen we een handelingsplan op. Je volgt dan gerichte 

programma’s om de achterstand weg te werken. 

Als het nodig is krijg je meer individuele begeleiding, bij

voorbeeld door een remedial teacher, orthopedagoog of 

logopedist. Zij kunnen je helpen je (fijne) motoriek te ver

beteren en je leesvaardigheid te vergroten. Maar ook be

geleiden we je bij persoonlijke problemen met betrekking 

tot je gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling. 

 

 

Ons doel is om jou het ISKtraject succesvol te laten 

afronden. Als je hiervoor extra hulp nodig hebt dan is 

je mentor het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunnen 

ook je begeleider en orthopedagoog een rol spelen bij 

het in kaart brengen van jouw behoeften. 

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt 

je op school. Je ziet je mentor iedere week tijdens het 

mentoruur. Tijdens de mentoruren besteden we extra 

aandacht aan jouw studievaardigheden en leer je hoe je 

jouw huiswerk goed inplant en aanpakt. Ook is er oog voor 

hoe het met jou gaat en hoe je omgaat met anderen. Je 

mentor grijpt in als dat nodig is, maar stimuleert je om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen. Dat leidt tot betere resul

taten. Op een daltonschool geldt dat we leerlingen leren 

zelf keuzes in hun leerproces te maken, want leren doe je 

zelf! In de profielgroepen overlegt de mentor met jou en je 

ouder/verzorger onder andere over je vervolgopleiding na 

de ISK. 

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

delen over bijzondere omstandigheden, dan is de mentor 

hiervoor het aanspreekpunt. Dit kan telefonisch op 

078-618 41 88 of per e-mail. Voor vakspecifieke vragen 

verwijzen wij je door naar de betreffende docent. 

Rapporten 

Je krijgt regelmatig een rapport, in dat rapport zie je de 

behaalde resultaten voor de toetsen en praktische op

drachten van alle vakken uit die periode. Je eerste, tweede 

en derde rapport krijg je tijdens een gesprek tussen jou, 

je ouder/verzorger en je mentor. In deze gesprekken 

samen verantwoordelijk bespreek je jouw resultaten en voortgang. Wanneer je een 

rapport krijgt vind je terug in de jaarplanning in deze gids. 

Ouderavonden 

Een goed contact tussen je ouder/verzorger en onze school 

heeft een positieve invloed op jouw studieresultaten. 

Daarom organiseren we een aantal ouderavonden. Aan het 

begin van het schooljaar organiseren we voor alle leerjaren 

een algemene voorlichtingsavond. Na het tweede rapport 

is er een ouderavond over de verschillende mogelijk

heden voor vervolgonderwijs. De data van de verschillen

de avonden maken we via een uitnodiging bekend. Als het 

nodig is kan je ouder/verzorger tussentijds een afspraak 

maken met de vakdocent, mentor en/of teamleider. 

Extra ondersteuning
Als jij, je ouder/verzorger of je mentor merkt dat je extra hulp 

nodig hebt dan bespreken we dit met de zorgcoördinator, die 

hier vervolgens in meedenkt of ondersteuning organiseert. 

Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator bekijkt wat jij nodig hebt en organi

seert de ondersteuning die bij jou past. Deze hulp kan zowel 

van binnen als buiten de school komen. De zorgcoördinator 

heeft hierin een overkoepelende rol. Om de beste onder

steuning te bieden spreekt de zorgcoördinator met de ver

schillende betrokkenen. Dit ben jijzelf, maar ook je ouder/

verzorger, zorginstanties, hulpverleners en je mentor. 

Samen stellen we een plan op met specifieke ondersteu

ningsbehoeften zodat jij de benodigde hulp krijgt.

Ondersteuningsteam 
De zorgcoördinator spreekt regelmatig met het 

ondersteunings team over leerlingen die extra hulp nodig 

hebben. In dit team zitten verschillende specialisten. 

Denk bijvoorbeeld aan de schoolarts, de schoolmaat

schappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de reme

dial teacher. Deze specialisten werken samen om jou de 

best mogelijke ondersteuning te bieden, allemaal vanuit 

hun eigen specialisme. Soms betrekken we ook externe 

ondersteuners als we denken dat jij die hulp goed kunt 

gebruiken. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met 

jouw ouder/verzorger, want een goede samenwerking 

geeft meer kans op slagen.    

Op het Stedelijk Dalton Lyceum ISK sta jij centraal en hebben we 
oog voor al onze leerlingen. We streven een veilige schoolomgeving 
na waarin jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Daarbij 
kijken we niet alleen naar je ontwikkeling op het gebied van de 
Nederlandse taal of je schoolvakken, maar is er ook aandacht voor 
je persoonlijke ontwikkeling. Je ouders/ verzorgers zien we daarbij 
als onze partner en we werken zo goed mogelijk met hen samen. 
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Counselor/vertrouwenspersoon 
Onze counselor noemen we ook wel vertrouwenspersoon. 

Hier kun je terecht met een probleem dat je met niemand 

anders kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon 

biedt een luisterend oor, gaat vertrouwelijk met jouw in

formatie om en zoekt samen met jou naar een oplossing. 

Soms krijg je een verwijzing naar een externe deskun

dige die jou bijstaat. Mw. C. Willems is onze counselor/

vertrouwens persoon: c.willems@daltondordrecht.nl. 

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ouders en 

kinderen en werkt namens het Sociaal Wijkteam. Hiermee 

kun je gesprekken voeren over persoonlijke kwesties die 

ervoor zorgen dat jij niet lekker in je vel zit. Denk bijvoor

beeld aan rouw, identiteitsvragen of spanningen thuis. 

Ook je ouder/verzorger kan bij de schoolmaatschappelijk 

werker terecht voor advies of hulp. Mw. J. de Boon is onze 

schoolmaatschappelijk werker. Zij is één ochtend per week 

op onze locatie aanwezig. 

 
Orthopedagoog 

Een orthopedagoog begeleidt je als je last hebt van psy

chische problemen of als je een leerstoornis hebt. Ook 

het vaststellen van een leerstoornis gebeurt door een  

orthopedagoog. Op onze locatie werken mw. E. van Beek  

 

en mw. I. van der Gaag als orthopedagogen. Zij testen leer

lingen en geven advies aan docenten en schoolleiding. 

Logopedist 

De logopedist ondersteunt je als je taal of spraakproble

men hebt. Mw. M. Vriesendorp is als logopedist aan onze 

locatie verbonden. 

Schoolarts 

Een schoolarts begeleidt je in je groei en ontwikkeling. De 

schoolarts op onze school werkt namens de jeugdgezond

heidszorg van Careyn en krijgt ondersteuning van een 

sociaal verpleegkundige. Als je vaak geoorloofd afwezig 

bent dan verwijzen wij je door naar de schoolarts. Deze 

kijkt samen met jou en je ouder/verzorger naar aanpassin

gen of oplossingen. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Je ouder/verzorger kan ook zelf contact opnemen met 

de schoolarts. Bijvoorbeeld met vragen over je gezond

heid, ontwikkeling of opvoeding. Als het nodig is, overlegt  

de schoolarts met de zorgcoördinator, huisarts of andere 

instanties. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs (SWV Passend Onderwijs Dordrecht). 

Dit samenwerkingsverband zorgt voor passend onderwijs 

voor alle leerlingen in Dordrecht en omgeving. Vanuit 

het samenwerkingsverband zijn begeleiders passend 

onderwijs en orthopedagogen betrokken bij onze school, 

die kunnen ondersteunen bij aanvragen voor ondersteu

ning. Je kunt dan denken aan individuele hulp, maar ook 

het geven van trainingen op het gebied van faalangst en 

sociale weerbaarheid. 

Afspraken binnen de school  
Schoolklimaat 
We streven naar een school waar iedereen op een 

prettige manier met elkaar omgaat en waar je jezelf 

geborgen voelt. Tijdens het mentoruur besteden we hier 

extra aandacht aan. Uiteraard hebben we ook een aantal 

schoolregels waaraan iedereen zich moet houden. De 

schoolregels krijg je digitaal aan het begin van het school

jaar en zijn ook te vinden in deze schoolgids en op onze 

website www.daltondordrecht.nl. 

Seksuele intimidatie, discriminatie of pesten 
Wij willen dat jij je veilig voelt op onze school. Er is 

geen ruimte voor seksuele intimidatie, discriminatie of 

pesten. Ons antipestprotocol vind je op onze website 

www.daltondordrecht.nl.

Als jij je op één of andere manier bedreigd of gepest voelt, 

adviseren we je om direct contact op te nemen met je 

mentor. Je kunt je klacht ook delen met één van de ver

trouwenspersonen van onze school, de schoolarts of bij 

het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is te 

bereiken op 0900  111 31 11. Als het nodig is dan schakelt 

je mentor de antipestcoördinator in. Op onze locatie is 

dat mw. C. Duk.

Schorsings– en verwijderingsprocedure 
We verwachten dat jij je goed gedraagt en aanwijzingen 

van docenten en ander personeel opvolgt. Bij wangedrag 

kan een docent je uit de les sturen. Bij ernstig wangedrag 

volgt mogelijk zelfs een schorsing van een week. In die 

periode mag je geen lessen volgen. Een schorsing en de 

reden daarvan melden we altijd aan je ouder/verzorger, 

de onderwijsinspectie en het regionaal bureau leerplicht.

Het bezit of gebruik van alcohol, drugs, vuurwerk, wapens 

en nepwapens is op school streng verboden. Als je deze 

regels overtreedt dan treedt de schoolleiding adequaat 

op. We doen aangifte bij de politie en je wordt geschorst. 

Ook volgt een overleg met je ouder/verzorger. 

Wanneer je je voor de tweede keer ernstig misdraagt, 

starten we de verwijderingsprocedure. De volledige 

procedure schorsing en verwijdering beschrijven we op 

onze website www.daltondordrecht.nl. 

Informatie gescheiden ouders 
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een protocol gescheiden 

ouders. Hierin omschrijven we hoe we omgaan met de infor

matievoorziening richting gescheiden ouders. Het volledige 

protocol vind je op onze website www.daltondordrecht.nl.  

10
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Persoonlijke bezittingen 
We raden je aan om zo min mogelijk waardevolle spullen 

mee naar school te nemen omdat wij als school nooit 

aansprakelijk zijn voor verlies, diefstal of beschadiging 

van jouw bezittingen. Alle leerlingen van de profielgroe

pen hebben een kluisje op school. In dat kluisje kun je 

persoonlijke spullen bewaren. De kluisjes zijn eigendom 

van school. Als we denken dat je het kluisje gebruikt voor 

illegale activiteiten dan mogen we zonder aankondiging 

je kluisje openmaken. Op school hangen ook camera’s 

waarmee we toezicht houden. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad beoordeelt het beleid van het 

Stedelijk Dalton Lyceum op hoofdlijnen, denkt mee en 

geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het college van 

bestuur. In de raad zitten gekozen leerlingen, medewer

kers en ouders/verzorgers van de verschillende locaties. 

Onderwerpen waarover de medezeggenschapsraad ver

gadert zijn bijvoorbeeld de organisatie van de school, 

het onderwijsaanbod, personeelsbeleid, scholingsbeleid, 

huisvesting, vakantieregeling, voorzieningen en beste

dingen. Heb je vragen of opmerkingen die je graag op de 

agenda van de MRvergadering ziet staan? Benader de MR 

dan via mr@daltondordrecht.nl. Meer informatie over de  

 

MR en wie er namens onze locatie deelneemt vind je op 

www.daltondordrecht.nl. 

 
Leerlingenstatuut 

De school heeft een leerlingenstatuut met daarin alle 

rechten en plichten van jou als leerling. Dit document vind 

je op www.daltondordrecht.nl. 

Foto’s en film 
Vanwege privacyredenen mag je op het terrein van onze 

school en tijdens schoolactiviteiten geen foto’s of filmopna

mes maken zonder toestemming van de schoolleiding en 

de betreffende personen. Als je beelden publiceert die je 

zonder toestemming maakte, volgt een straf. Als je hiermee 

anderen beschadigt dan starten we de verwijderingspro

cedure. Het gebruiken van je mobiele telefoon is op onze 

locatie alleen toegestaan in de aula. In de aula mag je jouw 

mobiele telefoon niet gebruiken voor het maken van foto’s.

Klachtenregeling 

We doen hard ons best om klachten te voorkomen. Als iets 

toch onduidelijk is, of als je een klacht hebt, kun je dit het 

beste eerst bespreken met één van de leden van de school

leiding. De volledige klachtenregeling van het Stedelijk 

Dalton Lyceum vind je op www.daltondordrecht.nl. 

Schoolregels ISK

1 Je gaat respectvol met iedereen om. Wees een voorbeeld voor elkaar en behandel de ander vriendelijk en beleefd.

2
Je komt op tijd in de les. Zodra de bel gaat vertrek je naar het lokaal. Je gaat pas weg als de bel gaat. Als je te laat 

bent dan haal je een briefje. Je gaat alleen voor of na de les naar de wc.

3
Je jas hangt aan de kapstok of aan je stoel. Alleen als het extreem koud is, kan dit anders zijn. Zorg ervoor dat je 

gepaste schoolkleding draagt, dus niet te bloot.

4
Je doet je pet of capuchon af in de klas. Je telefoon en oortjes stop je in je tas. Als deze handig zijn om tijdens de 

les te gebruiken dan geeft je docent dit aan.

5 Je praat zoveel mogelijk Nederlands op school.

6 Tijdens de pauze of een tussenuur ben je in de kantine of buiten.

7 Je mag niet roken in school of op het schoolplein. Alleen buiten het plein mag je roken.

8
Je ouder/verzorger belt naar school als je ziek bent. Gebruik hiervoor telefoonnummer 078618 41 88. Als je een 

afspraak hebt dan laat je een brief zien bij de administratie.

9 Je hebt altijd een schooltas met je schoolspullen bij je. Dit geldt ook voor je sportspullen

10 Je eet en drinkt alleen in de kantine of op het schoolplein, dit mag niet in de lokalen of op de gang. 

13
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een schooldag valt dan kun je hiervoor één dag bijzonder 

verlof aanvragen. Dit verzoek dient je ouder/verzorger 

schriftelijk in bij de teamleider. Het bijzonder verlof 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 
Soms heb je een goede reden om langdurig afwezig te zijn. 

Je ouder/verzorger moet hiervoor schriftelijk en tijdig een 

verzoek indienen bij je teamleider. We beoordelen iedere 

situatie afzonderlijk, een eerder toegekend buitengewoon 

verlof betekent niet automatisch dat we de volgende 

aanvraag ook goedkeuren. 

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen 
Je bent verplicht om alle lessen op je lesrooster te volgen. 

Het is niet toegestaan om te laat te komen of een les 

over te slaan. Als je dit wel doet dan heeft dat gevolgen. 

Je moet bijvoorbeeld eerder op school komen of langer 

blijven om de gemiste tijd in te halen. Als je zonder goede 

reden afwezig bent tijdens een toets dan kan de docent 

je toets beoordelen met het cijfer 1 en/of je uitsluiten van 

verdere deelname. Wanneer je drie keer te laat komt of 

een les overslaat, sturen we je ouder/verzorger een waar

schuwingsbrief. Bij negen keer moeten we je verplicht 

aanmelden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtamb

tenaar kan hiervoor een procesverbaal opstellen. 

Jaarplanning 
Op Magister vind je een gedetailleerd overzicht van 

alle activiteiten in een periode. Dit overzicht werken 

we regelmatig bij. Hier vind je informatie over voor

lichtingsavonden, dagen met een aangepast rooster, 

schoolfeesten, excursies en nog veel meer. Alle geplande 

activiteiten en samenkomsten zijn onder voorbehoud. Als 

het jaarrooster wijzigt, informeren we je zo snel mogelijk. 

 

 

naar school

Planning 

Rooster 

Aan het begin van het schooljaar krijg je jouw rooster. Het 

rooster is ook te vinden in Magister. Roosterwijzigingen 

worden hier automatisch verwerkt. Als we tijdens het 

schooljaar nieuwe groepen maken, dan is het mogelijk dat 

het rooster verandert. 

Magister 

Magister is het schooladministratiesysteem dat we op het 

Stedelijk Dalton Lyceum gebruiken. Je krijgt hiervoor een 

eigen account. In Magister vind je bijvoorbeeld roosterwij

zigingen en wanneer je te laat of afwezig was. Log in op 

Magister via de website daltondordrecht.magister.net, of 

gebruik hiervoor de app. 

Lesuitval 
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als 

dit toch voorkomt, zet de roostermaker de wijzigingen 

uiterlijk om 07.30 uur op Magister. Wanneer je toch een 

tussenuur hebt dan kun je huiswerk maken. 

Aanwezigheid 

De lessen worden dagelijks gegeven van 09.00 tot 16.15 

uur. Als je volgens je rooster les hebt, dan ben je op dat 

moment aanwezig in het betreffende leslokaal. Soms zijn 

er activiteiten voor of na schooltijd, of zijn er roosterwij

zigingen. Zorg er daarom voor dat je op schooldagen van 

09.00 tot 17.00 uur beschikbaar bent voor school. Ook 

buitenschoolse activiteiten en excursies vallen onder de 

verplichte onderwijstijd.  

Certificaat 

Bij het verlaten van de ISKopleiding ontvang je een 

certificaat. Hierop staat dat je met goed gevolg de 

ISKopleiding hebt doorlopen. 

Verzuim 
Een goede verzuimregistratie is belangrijk voor je ouder/

verzorger en voor school. Daarom moet je ouder/

verzorger je afwezigheid bij ons melden, ook als je 18 

jaar of ouder bent. Ben je afwezig zonder melding? Dan 

nemen wij contact op met je ouder/verzorger. 

Ziekmelden 

Ben je ziek? Dan belt je ouder/verzorger naar school om 

dit door te geven. 

Let op: Een ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop 

je ziek bent gemeld. We hopen natuurlijk dat je de 

volgende dag weer beter bent. Als dat niet zo is, dan belt 

je ouder/verzorger nogmaals om je ook voor die dag ziek 

te melden.

Het is wel mogelijk om een geplande afwezigheid zoals 

een ziekenhuisbezoek of een langere afwezigheid in 

één keer door te geven. Dit geeft je ouder/verzorger 

telefonisch door op 078  618 41 88. 

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

dit met de schoolarts te bespreken. Samen met je mentor 

kijken we naar een oplossing voor de eventuele onder

wijsachterstand.  

Tussentijds naar huis 
Het kan gebeuren dat je je op school ziek gaat voelen. Dit meld 

je dan bij de leerlingenbalie. Wij bellen dan je ouder/verzorger 

want alleen met hun toestemming mag je naar huis. 

Aanvraag kort verlof 
Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk aanwezig bent 

tijdens de lessen. Dat betekent dat je afspraken met 

bijvoorbeeld de tandarts, familiebezoek, rijexamens na 

schooltijd of in de vakantie plant. Als dit echt niet mogelijk is, 

dan belt je ouder/verzorger minimaal een dag van tevoren 

op met een verzoek tot een kort verlof. Je verlof is dan direct 

zichtbaar in Magister.Wanneer een religieuze feestdag op  

1e lesuur 09.00 - 10.00

2e lesuur 10.00 - 11.00

pauze 11.00 - 11.15

3e lesuur 11.15 - 12.15

pauze 12.15 - 13.00

4e lesuur 13.00 - 14.00

5e lesuur 14.00 - 15.00

6e lesuur 15.00 - 16.00

Jaarplanning
Start schooljaar 22 augustus 2022

Herfstvakantie 22  30 oktober 2022

Lesvrije dag* 9 november 2022

Lesvrije dag* 5 december 2022

Kerstvakantie 24 december 2022  8 januari 2023

Lesvrije dag* 19 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023  5 maart 2023

Lesvrije dag* 14 maart 2023

Lesvrije dag* 7 april 2023

2e paasdag: Alle leerlingen vrij 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023  7 mei 2023

Hemelvaart: Alle leerlingen vrij 18 mei 2023

Roostervrij: Alle leerlingen vrij 19 mei 2023

2e pinksterdag: Alle leerlingen vrij 29 mei 2023

Zomervakantie 8 juli 2023  20 augustus 2023

*  Lesvrije dag: Op deze dagen zijn er geen lessen, maar mogelijk wel 
activiteiten voor groepen leerlingen. 
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Er is alleen dekking als je lichamelijk letsel hebt als gevolg 

van een ongeval tijdens: 

•  Je verblijf op school; 

•  Het rechtstreeks van huis naar school gaan en 

omgekeerd tot één 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. 

Ongevallen ontstaan door roekeloos gedrag of onder 

invloed van alcohol of drugs vallen buiten de dekking van 

onze ongevallenverzekering. De exacte voorwaarden van 

deze verzekering kun je op school opvragen.

Reisverzekering 

Tijdens (school)reizen, excursies en stagereizen ben je 

verzekerd op de reisverzekering van het Stedelijk Dalton 

Lyceum. Je hoeft hiervoor dus geen eigen reisverzekering 

af te sluiten. Als je schade hebt, beoordeelt de verzekeraar 

of deze schade gedekt is. 

Veiligheid
Een aantal collega’s is opgeleid als bedrijfshulpverlener 

(BHV’ers), zij kunnen snel handelen in geval van een nood

situatie. 

AVG en privacy 
Sinds 25 mei 2018 staat in de Algemene Verordening Ge

gevensbescherming (AVG) beschreven hoe organisaties 

moeten omgaan met jouw persoonsgegevens. Als Stedelijk 

Dalton Lyceum hebben wij een privacybeleid waarin staat 

hoe wij dat doen. 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 privacyincidenten 

en de eventuele gevolgen hiervan beperken. 

Omdat wij onderwijs geven en begeleiding bieden leggen 

we je gegevens vast. Deze persoonsgegevens slaan we 

beveiligd op in het administratiesysteem van onze school. 

Dit betekent onder andere dat we de gegevens beveiligen 

en dat alleen medewerkers bij de gegevens kunnen die de 

gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben.

We maken ook gebruik van digitaal lesmateriaal. De leve

ranciers van deze digitale lesmiddelen ontvangen alleen 

een beperkt aantal leerlinggegevens. Ook hebben we met 

hen strikte afspraken gemaakt over het gebruiken van deze 

gegevens, zo voorkomen we misbruik. 

Foto/film 
De school huurt zelf regelmatig een fotograaf of videograaf 

in om beeldmateriaal te maken voor PRdoeleinden. Denk 

bijvoorbeeld aan foto’s voor de schoolgids en folders. Heb 

jij of je ouder/verzorger hier bezwaar tegen, dan geef je 

dit direct aan bij het maken van de foto’s of video’s. Als 

je duidelijk op de voorgrond op foto- of filmmateriaal 

staat, nemen we altijd vóór het gebruik van het materiaal 

contact met je op om na te gaan of we dit materiaal mogen 

gebruiken.

Schoolmateriaal 
Het lesmateriaal dat je gebruikt mag je gratis lenen van 

school. Denk bijvoorbeeld aan tekstboeken, werkboeken, 

projectboeken, tabellenboeken en licenties voor digitale 

lesmethoden. Het lesmateriaal blijft altijd eigendom van 

de school. De kosten hiervan betalen we uit een aparte 

bijdrage die we ontvangen van de Rijksoverheid. 

Algemene leermiddelen zoals atlassen, woordenboeken, 

rekenmachines en beroepskleding kun je niet van school 

lenen. Soms kun je die wel van school krijgen tegen betaling. 

Als dat van toepassing is, dan regelen we dit via de ‘overeen

komst ouderbijdrage’.   

Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor kosten, 

die niet door de rijksoverheid worden betaald. Hieronder 

vallen facilitaire kosten zoals verzekeringen en extra les

materialen.

Cultuur, sport en maatschappij 
We organiseren verschillende culturele, sportieve en maat

schappelijke activiteiten naast het normale les programma. 

Deelname aan deze activiteiten is verplicht. 

Vrijwillige ouderbijdrage*

Verzekeringen € 4,00

Extra lesmaterialen** € 11,00

ICT € 10,00

Copyright € 5,00

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

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

erge. Ook gevonden voorwerpen worden bij de conciërge 

ingeleverd. 

Adreswijzigingen 
Het is belangrijk dat wij als school altijd de juiste contact

gegevens hebben. Zo kunnen we jou en je ouder/verzorger 

goed op de hoogte houden van schoolactiviteiten en 

kunnen we je ouder/verzorger snel bereiken bij een nood

situatie. Geef daarom wijzigingen in je adres, maar ook 

van telefoonnummers, emailadressen en andere voor de 

school belangrijke gegevens zo snel mogelijk door aan de 

administratie. Veel wijzigingen kun je ook zelf doorvoeren 

via Magister. Je mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig 

omgaan met deze gegevens. 

Verzekeringen 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Wij hebben geen aansprakelijkheidsverzekering voor 

leerlingen. Als je dus schade toebrengt aan een derde 

(een medeleerling, personeelslid, een buitenstaander of 

de school zelf) dan ben je niet verzekerd voor de schade. 

Je moet daarom zelf een aansprakelijkheidsverzekering 

afsluiten. De school is ook niet aansprakelijk voor bescha

diging, diefstal of zoekraken van jouw eigendommen. Het 

is dus slim om geen waardevolle persoonlijke eigendom

men mee te nemen naar school.  

Ongevallenverzekering 

We hebben voor leerlingen een beperkte schoolongeval

lenverzekering afgesloten.  

 

praktische informatie
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Onderwijstijd
In de tabel zie je hoeveel lesuren (van 60 minuten) de verschillende groepen iedere week 

per vak hebben. 

Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs. Er 

wordt gekeken naar de uitstroomgegevens van de leerlingen. Daarbij zijn de behaalde 

niveaus relevant, maar ook andere aspecten zijn van belang. 

Doorstroom en uitstroom 
In de tabel hieronder zie je de doorstroomgegevens van het afgelopen schooljaar 

2021/2022. Je ziet per leerrichting hoeveel van onze ISKleerlingen zijn doorgestroomd 

naar dat niveau. 

de school in cijfers

Mentoruur Dalton/project NE WIS KCT NG LO MU M&M BS ENG ACT Totaal

Intakegroep 1 2 12 3 2 1 2 1 24

Alfa 1 2 12 3 2 1 2 1 24

Agroep 1 2 12 3 2 1 2 1 24

P1a 1 5 3 2 2 2 1 1 1 5 23

P1 1 2 10 3 2 1 2 1 1 1 24

P2 1 1 10 3 2 1 2 1 2 2 25

P3 1 1 10 3 2 1 2 1 2 2 25

P4 1 1 10 3 2 1 2 1 2 2 25

Doorstroomgegevens 2021/2022
MBO 42

Stedelijk Dalton Lyceum VMBO 18

Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO 10

Stedelijk Dalton Lyceum VWO 3

Voortgezet Speciaal Onderwijs 2

Overige VOscholen 8

Totaal 83



Stedelijk Dalton Lyceum ISK 
Eulerlaan 51 

3328 KS Dordrecht 

Telefoon 078  618 41 88 

Email: isk@daltondordrecht.nl

Je kunt je bij onze school aanmelden, dat doe je 

altijd samen met je ouder/verzorger of voogd 

van het Nidos. Op school vullen we samen het 

inschrijfformulier in. Als het nodig is, nemen we 

een leestest af om je taalniveau te bepalen. 

Bij je aanmelding moet je de volgende documen

ten meenemen:

•  Je paspoort en/of je andere identiteitspapieren.

•  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen 

(BRP) met daarop de datum dat je aankwam in 

Nederland en je nationaliteit. Dit document kun 

je opvragen bij de gemeente waar je op dit 

moment woont.

•  De schoolresultaten die je behaalde in het land 

waar je eerder woonde (als dit mogelijk is).

•  Indien van toepassing de rapporten van je vorige 

school in Nederland. 

Heb je een vraag of wil je je aanmelden? Neem 

contact op met m.aspros@daltondordrecht.nl 

of bel 078  618 41 88.

aanmelden


