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In deze schoolgids staat alle informatie die nodig is om u wegwijs te maken in de 
organisatie van ons onderwijs en een aantal praktische zaken. 

Op het Dalton Vakcollege is leren door te doen erg belangrijk. Leerlingen hebben  
vanaf het eerste leerjaar veel praktijklessen per week. Daarnaast doen we er alles aan 
om leerlingen keuzes te laten maken en zoveel mogelijk zelf aan de slag te laten gaan. 
Soms doen ze dit zelfstandig, maar vaak werken ze samen met andere leerlingen in een 
groepje en helpen ze elkaar. 

Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen goede ondersteuning krijgen. Naast de 
vakdocenten en de mentor, zijn er binnen de school meerdere mensen die extra 
hulp kunnen bieden als die nodig is. Dat kan zijn met leren, maar ook met andere 
problemen die thuis of op school spelen.  
 
Het meest belangrijke op onze school, is dat we ons er allemaal prettig voelen.  
Daarom hoop ik dat de leerlingen goed onthouden dat ze altijd bij hun mentor, 
teamleider of bij mij terecht kunnen als ze vragen hebben, als het niet goed gaat,  
of als ze niet snappen hoe het werkt bij ons op school. Dat geldt zeker ook voor 
u als ouder.

Ik hoop dat we er met elkaar een prettig, leerzaam en gezellig schooljaar van  
zullen maken! 

Hartelijke groet, 

Mw. C.H. van der Woude
Locatiedirecteur vmbo 

welkom bij het dalton vakcollege! 
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het stedelijk dalton lyceum

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school waar je altijd welkom bent. Daardoor 

zijn wij een levendige plaats met veel verschillende mogelijkheden om aansluiting te vinden 

bij anderen.

Daltononderwijs
Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt al meer dan 25 jaar, met veel succes, onderwijs 

gegeven op basis van vijf Daltonkernwaarden. Deze waarden zijn belangrijk om later goed 

voor jezelf te kunnen zorgen, bijvoorbeeld in je vervolgopleiding of in je werk. Daarom  

zie je deze waarden veel terug in onze school en tijdens de lessen. Helen Parkhust was de 

bedenker van het Daltononderwijs. Het Daltononderwijs is wereldwijd bekend en er zijn 

veel meer scholen, ook in Nederland, die lesgeven op basis van de Daltonwaarden:

  Vrijheid en verantwoordelijkheid 

  Samenwerken 

  Zelfstandigheid 

	 	 Reflectie

	 	 Effectiviteit

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare scholengemeenschap 
voor middelbaar onderwijs, verdeeld over vier locaties. Omdat wij 
alle niveaus binnen één scholengemeenschap aanbieden, kun je 
waar nodig doorstromen naar verschillende leerrichtingen.

Dit betekent dat binnen de lessen aandacht is voor het 

ontwikkelen van deze vaardigheden bij leerlingen. De 

manier waarop onze locatie dat vormgeeft, leest u in het 

volgende hoofdstuk.

Het	Stedelijk	Dalton	Lyceum	is	een	gecertificeerde	Dalton

school waarvan de Daltonkwaliteit elke vier jaar door 

visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging wordt 

gewaarborgd. Kenmerkend voor het Daltononderwijs is 

dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en 

verwachtingen van de samenleving. Meer informatie over 

Daltononderwijs vindt u op www.dalton.nl

Kwaliteitszorg
De school heeft de kwaliteitszorg geregeld door o.a. een 

bovenschools aangestuurde kwaliteitsagenda, tevreden

heidsonderzoeken (via kwaliteitscholen.nl), analyses van 

examenuitslagen, overgangspercentages e.d.. Vanzelf

sprekend komen de verbeterpunten op de management

teamagenda, maar vooral de teamagenda’s en de agenda 

van vaksectievoorzitters aan de orde.

Bestuur 
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft vier locaties. Aan het hoofd 

van het Stedelijk Dalton Lyceum als geheel staat de voorzitter 

College van Bestuur, mw. drs. M.E.M. van der Krogt. 

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 postadres van 

het bestuur is: postbus 8007, 3301 CA Dordrecht.

Vier locaties
Dalton Vakcollege: vmbo basis- en kaderberoepsgericht
Op het Dalton Vakcollege wordt onderwijs aangeboden op 

basis	 en	 kaderberoepsgerichte	 leerweg	 (bb/kb).	 Je	 haalt	

een	diploma	op	basis	 of	 kaderniveau.	Ook	 krijg	 je	door	

de persoonlijke vorm van onderwijs, de kans om vakken 

waar je goed in bent op een hoger niveau te volgen en 

af te sluiten. Zo krijg je de kans om je talent te benutten. 

Wanneer je een kaderdiploma haalt, kun je dus ook vakken 

afronden	op	tlniveau	of	als	je	een	basisdiploma	haalt,	kan	

je	vakken	afronden	op	kaderniveau.

Locatie Kapteynweg: mavo en havo
Op	de	locatie	Kapteynweg	start	je	in	een	mavo/havo	of 

een	 havo/vwobrugklas.	 Deze	 brugklas	 duurt	 twee	 jaar	

en noemen wij DaltonPlus. Op de Kapteynweg kun je een 

mavo	(tl)	of	havodiploma	halen.	Op	de	Kapteynweg	kun	

je in de onderbouw kiezen voor KunstXtra, SportXtra,  

Science of Anglia (versterkt Engels).

Locatie Overkampweg: vwo
Op	 de	 locatie	 Overkampweg	 kun	 je	 een	 atheneum	 of	 

gymnasiumopleiding	 volgen.	 Dit	 kan	 ook	 in	 een	 twee

talige klas, waar in de onderbouw minimaal 50% van de 

lessen in het Engels wordt gegeven. Het vak drama wordt 

gegeven in een eigen theater, waar je leert je expressief 

uit te drukken en te presenteren. Er zijn in elk leerjaar 

CSM	middagen,	die	in	het	teken	staan	van	cultuur,	sport	

en maatschappij. 

Locatie Eulerlaan: ISK
De ISK is een school voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. 

Zij kennen vele nationaliteiten en spreken allen hun eigen 

taal. Het zijn kinderen die nog niet zo lang in Nederland 

wonen en daarom niet zomaar in kunnen stromen op een 

middelbare school. Het hoofddoel is om de leerlingen zo 

snel mogelijk de Nederlandse taal te leren (en andere vak

ken zoals wiskunde, Engels en burgerschap), zodat zij goed 

voorbereid door kunnen stromen naar uiteenlopende vor

men van voortgezet of beroepsonderwijs.
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Hoe geven wij op het Dalton Vakcollege vorm aan Daltononderwijs? 

Vrijheid (in gebondenheid) en verantwoordelijkheid 
Vrijheid op het Dalton Vakcollege is berust op vertrouwen wat wij onze leerlingen graag 

geven. Het betekent niet dat alles mag. Meer vrijheid voor leerlingen, maakt leerlingen 

ondernemend en creatief en geeft ze het vertrouwen dat ze dingen zelf kunnen bereiken. 

Zo bereiden wij onze leerlingen goed voor op de wereld, waar ze ook zelf hun eigen keuzes 

moeten gaan maken en moeten reageren op situaties die zich voordoen. De vrijheid die 

een leerling op het Dalton Vakcollege krijgt, is altijd een vrijheid met duidelijke kaders. 

Onze leerlingen leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen 

van hun keuzes en ook leren onze leerlingen verantwoording af te leggen over hun werk 

en resultaten. 

Samenwerken
Het Dalton Vakcollege is een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en 

met elkaar leren. Vooral op onze praktijkafdelingen werken leerlingen gezamenlijk aan 

opdrachten. Zo leren zij met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Er bestaan nu eenmaal 

verschillen tussen mensen en op deze manier leren onze leerlingen naar elkaar te 

luisteren en respect voor elkaar te hebben. Als er wordt samengewerkt, worden er sociale 

vaardigheden	ontwikkeld,	waar	ze	later	veel	profijt	van	gaan	hebben	op	de	arbeidsmarkt.	

Zelfstandigheid en effectiviteit
Op het Dalton Vakcollege wordt er actief geleerd en gewerkt. Onze leerlingen werken 

namelijk	doelgericht	aan	een	product	en/of	opdracht	en	leren	om	tijdens	hun	leerproces	

hulp	 te	zoeken	 indien	noodzakelijk.	Deze	manier	van	werken	stimuleert	het	probleem 

oplossend denken van leerlingen. Onze leerlingen leren goed te functioneren op de 

arbeidsmarkt, omdat zij vroeg de ruimte krijgen om te beoordelen welke beslissingen 

zij moeten nemen tijdens het werken en wat daar de gevolgen van zijn. Deze manier van 

werken	dwingt	onze	leerlingen	tot	het	nemen	van	zelfstandige	beslissingen	die	effectief	

en verantwoord zijn. 

Reflectie
Om	 te	 leren	 van	 ervaringen,	 is	 reflectie	 cruciaal.	 Het	Daltononderwijs	 staat	 een	 brede	

persoonsontwikkeling voor, waarbij leerlingen op school proefondervindelijk het gedrag 

leren	dat	benodigd	is	om	(later)	een	zelfverantwoordelijke,	sociale	en	kritischdenkende	

burger	te	zijn.	Reflecteren	op	wat	je	denkt,	voelt,	wilt	en	doet	en	van	die	reflectie	leren	is	

daarbij essentieel.

het dalton vakcollege
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Vakcollege
Op het Dalton Vakcollege wordt, naast de Daltonprincipes, 

ook lesgegeven volgens het principe van het Vakcollege. De 

landelijke vereniging van Vakcolleges is opgericht met als 

doel gehoor te geven aan de dringende vraag naar goed 

geschoolde werknemers en het voortijdig schooluitval 

van jongeren terug te dringen. Op het Dalton Vakcollege 

beginnen leerlingen al in leerjaar 1 met veel praktijkuren 

per week. De vorm van lesgeven binnen de praktijklessen 

sluiten naadloos aan bij de Daltonprincipes van de school. 

Bij alle praktijkvakken geldt dat er examen gedaan wordt in 

wettelijk	vastgestelde	profieldelen.	Bij	het	Dalton	Vakcollege	

is	er	een	keuze	te	maken	uit	onderstaande	profieldelen:	

•  Economie en ondernemen (E&O) 

•  Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 

•  Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

•  Zorg en Welzijn (ZW) 

Daarnaast kiezen onze leerlingen in leerjaar 3 en 4 uit 

een aantal keuzedelen. Onze leerlingen mogen (in overleg 

met	ouders/verzorgers)	beslissen	over	de	keuzedelen	die	

zij graag willen volgen. Deze keuzes worden genomen 

onder begeleiding van school. De keuzedelen tellen mee 

voor het examen en moeten met een voldoende worden 

afgerond.

DVO
De Dalton Vakopleiding (DVO) is bedoeld voor doeners. Er 

kan bij de start van leerjaar 3 of 4 begonnen worden met 

de Dalton Vakopleiding. Er wordt via deze weg een basis 

lwt	diploma	gehaald,	waarmee	een	doorgang	naar	MBO	

naar niveau 2 mogelijk is. 

Leerlingen in de Dalton Vakopleiding volgen de lessen 

Nederlands, rekenen, LO, maatschappijleer en het 

beroepsgericht programma. Zij doen hierin zoveel 

mogelijk met het basisprogramma mee. Leerlingen 

binnen de Dalton Vakopleiding doen alleen examen 

in Nederlands en het beroepsgericht programma en 

ontvangen bij een positieve afronding een basisdiploma.

Schoolleiding 
De schoolleiding van de locatie Dalton Vakcollege bestaat 

uit de volgende personen:

Locatiedirecteur 
Mw. C.H. van der Woude; c.woude@daltondordrecht.nl

 

Teamleider onderbouw (klas 1 en 2)
Mw.	H.T.P.J.	Broens;	h.broens@daltondordrecht.nl

 

Teamleider bovenbouw (klas 3 en 4)
Mw. N.L. Reintjens; n.reintjens@daltondordrecht.nl

Begeleiding

Mentor
De mentor staat het dichtst bij de leerling en heeft de regie over de ondersteuning van 

de leerling. Iedere week hebben de leerlingen een mentoruur, waar extra aandacht 

wordt besteed aan studievaardigheden (zoals planning en aanpak van huiswerk) en de  

sociaalemotionele	 ontwikkeling	 (zoals	 zelfbeeld	 en	 het	 omgaan	 met	 elkaar).	 De	

mentor heeft een algemeen begeleidende taak bij de voortgang van schoolzaken en de  

sociaalemotionele	 ontwikkeling	 van	 zijn/haar	 mentorleerlingen.	 Daarnaast	 heeft	 de	

mentor een signalerende functie. De mentor is het eerste aanspreekpunt en op basis van 

informatie	die	de	mentor	krijgt	van	de	leerling,	de	ouders/verzorgers,	collega’s	of	andere	

betrokkenen	signaleert	hij/zij	eventuele	problemen	en	onderneemt	hierop	actie.	

Contact met de mentor/docenten 
Als u vragen heeft over uw kind of ons iets wil mededelen over bijzondere omstandigheden 

met betrekking tot uw kind, dan kunt u het beste contact opnemen met de mentor. Dit 

kan	telefonisch	of	per	email.	De	voorkeur	van	de	manier	van	contact	wordt	afgesproken	

bij	de	startgesprekken.	Voor	vakspecifieke	vragen	verwijzen	wij	u	in	eerste	instantie	door	

naar	de	betreffende	docent.

Op het Dalton Vakcollege staat de leerling centraal en hebben we 
oog voor alle leerlingen. We streven een veilige schoolomgeving 
na waarin leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling op 
leerprestaties, maar is er ook aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling. Ouders zien we daarin als partner. Daarom werken 
we zo goed mogelijk samen tussen school en thuis. 

samen verantwoordelijk

De ondersteuning op het Dalton Vakcollege 
is opgedeeld in drie lijnen. 

externe hulp

voor alle leerlingen1e lijns

2e lijns

3e 
lijns

voor leerlingen met 
extra behoeften
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Ouderavonden 
Een goed contact tussen ouders en de school stelt ons in 

staat om een optimaal leerklimaat voor de leerlingen te 

creëren.	 Daarom	 starten	 we	 elk	 schooljaar	 met	 start

gesprekken waar we het driehoeksgesprek tussen ouders, 

mentor en leerling ruim faciliteren. Een startgesprek is 

een eerste gesprek waar doelen en verwachtingen 

duidelijk uitgesproken kunnen worden. Naast driehoeks

gesprekken	wordt	een	aantal	ouderavonden	en	informatie

avonden worden georganiseerd. Op de ouderavonden 

reikt de mentor het rapport uit aan u, bespreekt de 

resultaten en de doelen voor de komende periode. 

Extra ondersteuning
Als de mentor merkt dat een leerling extra hulp nodig 

heeft en dit zelf niet voldoende kan bieden (denk 

bijvoorbeeld aan leerproblemen of gedragsproblemen), 

dan kan een leerling extra ondersteund worden op 

school door interne specialisten. De mentor bespreekt 

dit dan met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan 

hierin meedenken of ondersteuning voor de leerling 

organiseren. Dit kan bijv. de inzet van de leercoach of 

gedragscoach zijn, of een verwijzing naar de decaan. 

Ook hebben we op school vertrouwenspersonen en 

een anti-pestcoördinator.

De leercoach ondersteunt leerlingen met leerproblemen 

om de leerling zelf verder op weg te helpen. Deze hulp 

is bedoeld voor leerlingen die minder presteren dan op 

basis van hun mogelijkheden mag worden verwacht. 

Op	 school	 werken	 we	 met	 een	 dyslexie	 en	 dyscalcu

lieprotocol. Naast recht op extra tijd voor toetsen en 

een aangepaste beoordeling van spellingfouten, kan in 

specifieke	 gevallen	 ook	 gebruik	 gemaakt	 worden	 van	

een voorleesprogramma op de computer. Daarnaast 

worden deze leerlingen tijdens een kortdurend traject 

gecoacht door de leercoach in de omgang met hun 

dyslexie, dyscalculie of TOS. Leerlingen die korter dan zes 

jaar	Nederlands	onderwijs	 volgen	en/	of	 leerlingen	met	

een grote taalachterstand, worden begeleid door een 

taalcoach, zodat de achterstand sneller wordt verkleind.

De gedragscoach helpt leerlingen, docenten en mentoren 

op	het	gebied	van	een	specifieke	aanpak	bij	gedrag	(zoals	

bijv. bij ADHD, ADD of autisme). Dit kan zowel individueel, 

als voor een hele klas worden ingezet. De ondersteuning 

in deze 2e lijn is laagdrempelig en kortdurend. De uitkomst  

kan	 zijn	 dat	 het	 voldoende	 effect	 heeft	 gehad,	 of	 dat	 er	

meer ondersteuning nodig is.  

Zorgcoördinator (ZOCO) 
Mw. C.M. Schilt is de zorgcoördinator op het Dalton 

Vakcollege. De zorgcoördinator blijft (op de achtergrond) 

betrokken bij de inzet van extra ondersteuning voor een 

leerling en kan ook aansluiten bij gesprekken met ouders 

en evt. andere betrokkenen. Daarnaast is zij de schakel 

tussen onderwijs en hulpverlening, zodat er samen kan 

worden opgetrokken om een gezamenlijk plan voor 

een	 leerling	 met	 specifieke	 ondersteuningsbehoeften	

op te stellen. Zo voert zij bijvoorbeeld gesprekken met 

ouders/verzorgers	en	zorginstanties	en	adviseert	zij	bij	

specifieke	hulpvragen.	

Mw. C.M. Schilt is te bereiken via: c.schilt@daltondordrecht.nl 

Ondersteuningsteam (OT) 
In het kader van begeleiding organiseert de zorgcoördina

tor regelmatig een bijeenkomst met het ondersteunings

team. Tijdens deze bijeenkomsten worden leerlingen 

besproken die extra aandacht nodig hebben. Dit team 

bestaat uit onder andere: de ouder– en kindcoach 

(OKcoach),	 de	 schoolcoach,	 de	 consulent	 Leerplicht	 en	

Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de jeugdarts. 

In	sommige	gevallen	 is	de	1e	en	2elijns	ondersteuning	

niet voldoende om uw kind de ondersteuning te bieden 

die	 hij/zij	 nodig	 heeft.	 Met	 uw	 toestemming	 kan	 de	

mentor uw kind aanmelden bij het ondersteuningsteam 

(OT). In dat geval kan de zorgcoördinator ondersteuning 

vanuit de 3e lijn inzetten. Externe ondersteuning wil niet 

per se zeggen dat de aangeboden hulp buiten de school 

plaatsvindt. Het kan ook zijn dat deze externen op school 

aanwezig zijn. Als direct duidelijk is dat externe (of meer 

gespecialiseerde) ondersteuning nodig is, kan de mentor 

ook meteen een aanvraag doen voor de 3e lijn. Dit gebeurt 

altijd in overleg met u, want een goede samenwerking 

geeft meer kans op slagen.

Ouder– en kindcoach (OK-coach) 
De	OKcoach	(ouderkind	coach	vanuit	het	Sociaal	Wijkteam)	

kan met leerlingen gesprekken voeren over persoonlijke 

kwesties (zoals bij rouwverwerking, identiteitsvragen, 

eenzaamheid, somberheid of spanningen thuis). Bij de 

OKcoach	kunnen	ook	ouders	terecht	voor	advies	of	hulp.	

Dhr.	A.	Hollaar	is	de	OKcoach	van	het	Dalton	Vakcollege.	
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Leerlingen en ouders kunnen daar terecht met vragen of 

problemen die betrekking hebben op hun persoonlijke 

situatie.	 De	 OKcoach	 is	 verbonden	 aan	 het	 Sociaal	

Wijkteam. Er zijn drie manieren om in contact te komen 

met dhr. A. Hollaar:

 

Telefonisch	via	0787511000	met	het	Dalton	Vakcollege	en	

vragen naar dhr. A. Hollaar. Direct mobiel bereikbaar via: 

0643085611.	Via	de	email:	alex.hollaar@swtdordrecht.nl 

De schoolcoach (van Augira ‘s Heerlen Loo) is 

beschikbaar op school voor praktische tips of hulp in 

en buiten de klas voor leerlingen en docenten voor het 

creëren van een zo optimaal mogelijke omgeving om te 

kunnen ontwikkelen.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs Dordrecht), 

dat zorg draagt voor Passend Onderwijs voor alle leerlin

gen in Dordrecht en omgeving. Er zijn ook arrangemen

ten mogelijk voor leerlingen op maat (zoals overgang van 

POVO	of	outdoor	 sport	&	 coaching)	of	 arrangementen	

voor een groep leerlingen met dezelfde behoefte op het 

gebied van onderwijs gerelateerd gedrag (zoals bij faal

angst of het vergroten van de weerbaarheid).

Jeugdarts
De	afdeling	 Jeugdgezond

heidszorg	 (JGZ)	 van	

Careyn begeleidt de 

groei en ontwikkeling 

van jeugdigen. Dat 

doen ze onder 

andere door alle 

leerlingen te on

derzoeken. U 

en uw kind 

kunnen ook 

zelf contact 

opnemen als   

    er vragen of 

zorgen zijn over de gezondheid,  

ontwikkeling of opvoeding. Indien nodig 

overlegt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

met de zorgcoördinator, huisarts of andere  

instanties. Alle gesprekken met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk.

Ondersteuning voor leerlingen met een LWOO-indicatie 
(Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
Leerlingen	 met	 een	 LWOOindicatie	 (geïndiceerd	 onder	

meer op basis van leerachterstanden) hebben recht op 

extra begeleiding. Om optimaal aan de zorg voor deze 

leerlingen tegemoet te kunnen komen, zijn onze klassen 

bewust klein gehouden en is er extra aandacht voor 

ondersteuning tijdens de intakeprocedure. 

Afspraken binnen de school
Schoolklimaat 

We streven naar een school waar alle leerlingen en perso

neelsleden op een prettige manier met elkaar omgaan en 

iedereen zich geborgen en veilig voelt. In alle leerjaren wordt 

aandacht besteed aan kennis maken met elkaar, elkaar te 

leren respecteren en normale omgangsvormen te hanteren. 

In	leerjaar	1	t/m	4	bieden	we	het	programma	Proeftuin.	Dit	

is een methode gericht o.a. op het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden, loopbaanoriëntatie en leervaardigheden. Deze 

aanpak ondersteunt een veilige leeromgeving. Uiteraard 

hebben wij ook een aantal schoolregels waaraan iedereen 

zich dient te houden. De schoolregels worden aan het begin 

van het jaar verstrekt en zijn ook te vinden op onze website.

Persoonlijke bezittingen 
Elke leerling kan een kluisje huren waarin hij zijn 

persoonlijke bezittingen veilig kan opbergen. De kluisjes 

zijn en blijven eigendom van de school. Bij vermoedens 

van illegale activiteiten behoudt de schoolleiding zich 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	bewaakte	fiet

senstalling. We raden de leerlingen 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 het Dalton Vakcollege verwachten we dat alle leerlingen 

zich veilig voelen en is er geen ruimte voor seksuele 

intimidatie, discriminatie of pesten. Als uw kind zich op één 

of andere manier bedreigd of gepest voelt, adviseren we 

u en uw kind direct contact op te nemen met de mentor. 

Klachten m.b.t. seksuele intimidatie, discriminatie of 

pesten kunnen worden gemeld bij de mentor, de vertrou

wenspersonen in de school, de jeugdarts bij de Gemeen

schappelijke Gezondheidsdienst Zuid Holland Zuid of bij 

het	meldpunt	vertrouwensinspecteurs:	09001113111.	

De	school	heeft	een	antipestprotocol.	Deze	wordt	aan	het	begin	van	het	schooljaar	met	de	

leerlingen besproken en staat op de website van het Dalton Vakcollege. Er is per leerjaar een 

programma gemaakt, gericht op preventie. 

We verwachten van alle leerlingen dat ze zich normaal gedragen en aanwijzingen van 

leraren en overig personeel strikt zullen opvolgen. Bij wangedrag kan de leraar een leerling 

de les uitsturen. Deze moet zich dan onmiddellijk melden in lokaal 101 of bij een van 

de teamleiders. Elke vorm van discriminatie, geweld, intimidatie en pesterij is op school 

verboden. 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 ouders. Wanneer een leerling zich voor de tweede keer ernstig misdraagt, wordt 

de verwijderingsprocedure gestart. 
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Schorsings– en verwijderingsprocedure 
Bij ernstig wangedrag kan een leerling voor maximaal een 

week worden geschorst voor het volgen van de lessen. Een 

schorsing en de redenen daarvoor worden gemeld aan 

de ouders, de onderwijsinspectie en het regionaal bureau 

leerplicht. Bij herhaaldelijk of zeer ernstig grensoverschrij

dend gedrag start de directeur de verwijderingsprocedure. 

De volledige procedure schorsing en verwijdering kunt u 

vinden op onze website www.daltondordrecht.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.daltondordrecht.nl.

Ouderraad 

De school heeft een ouderraad. Ook het afgelopen jaar 

zijn deze enthousiaste ouders een aantal malen bij 

elkaar geweest om schoolzaken te bespreken. Heeft u 

belangstelling om deel te nemen aan de ouderraad, dan 

bent u van harte welkom. Neem in dat geval contact op met 

de	teamleider	onderbouw,	mw.	H.T.P.J.	Broens.	

Medezeggenschapsraad 

Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een medezeggen

schapsraad (MR) 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 van de verschillende locaties. Zij 

hebben medezeggenschap in het beleid. Het gaat hierbij 

met name om de organisatie van de school, het onderwijs

aanbod, personeelsbeleid, scholingsbeleid, huisvesting, 

vakantieregeling, voorzieningen en bestedingen. Namens 

het Dalton Vakcollege nemen twee personeelsleden, één 

ouder en één leerling zitting in deze raad.

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag op de agenda 

van	 de	 MRvergadering	 ziet	 staan?	 Benader	 ons	 dan	 via	

mr@daltondordrecht.nl. Meer informatie over de MR is te 

vinden op www.daltondordrecht.nl. 

Leerlingenraad
Het Dalton Vakcollege heeft een leerlingenraad. De 

leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bijeen o.l.v. 

docenten. Aan het begin van het schooljaar wordt de 

leerlingenraad samengesteld.

Leerlingenstatuut 

De school heeft een leerlingenstatuut waarin alle rechten 

en plichten van de leerlingen zijn opgenomen. Dit statuut is 

te vinden op onze website. 

Foto’s en film 
Vanwege privacyrechten mag uw kind 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	 klachten

regeling van het Stedelijk Dalton Lyceum is te vinden op de 

website van de school www.daltondordrecht.nl.

Bevorderingsnormen 
Bevordering naar een volgend leerjaar vindt plaats op basis 

van de studieresultaten gedurende het gehele jaar in alle 

vakken. Alle lesgevende docenten nemen tijdens de over

gangsvergadering de bevorderingsbeslissingen, rekening 

houdend met de behaalde cijfers, het gedrag en de getoonde 

studiehouding, maar vooral ook met een prognose m.b.t. 

de kans van slagen in het volgende cursusjaar of bij het 

examen. 

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

om het leerjaar op hetzelfde niveau over te doen. De docenten 

beslissen tijdens de overgangsvergadering over het recht op 

doubleren, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar de 

kans op het succesvol voltooien van de opleiding. 

Examens 

Om	een	VMBOdiploma	te	behalen,	moeten	schoolexamens,	

praktijkexamens en centraal schriftelijk examens worden 

gedaan. De eisen voor de examens en de meeste regels 

zijn door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld in het 

eindexamenbesluit dat te vinden is op de website van de 

school. De school heeft op basis van dit eindexamenbesluit 

een regeling schoolexamen en een aantal praktische regels 

opgesteld,	waaraan	de	kandidaten	en	de	docentexamina

toren zich moeten houden. Ook deze stukken zijn op de 

website te vinden. 
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Verzuim 
Een goede verzuimregistratie is van groot belang voor 

ouders en voor school. Als uw kind absent is zonder 

melding, nemen wij direct contact met u op.

Ziekmelden 
Wilt u bij ziekte of een andere gegronde reden van 

afwezigheid dit vóór aanvang van de lessen telefonisch 

doorgeven?	U	kunt	ons	bereiken	via	0787511000.

Let op: een ziekmelding geldt slechts voor de dag 

waarop wordt gebeld. Uiteraard kunt u een geplande 

afwezigheid, bijvoorbeeld in het geval van een zieken

huisopname wel in één keer doen. 

Als uw kind 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. Dit wordt met u gecommuniceerd.

Tussentijds naar huis 
Indien	 een	 leerling	 tussentijds	 naar	 huis	 wil	 omdat	 hij/	 

zij	ziek	is,	dient	hij/	zij	zich	te	melden	bij	de	leerlingen

balie. Er wordt dan telefonisch contact gezocht met de  

ouders. Alleen bij een telefonische goedkeuring van een  

gezaghebbende, mag een leerling 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 u een verzoek tot een kort verlof, 

zoals	een	dokters	of	 tandartsbezoek,	 tijdig	aan	 te	vragen	

(minimaal de dag van tevoren). Dit kan door een door u 

ondertekend verlofbriefje in te leveren bij de leerlingen

balie. Het zal dan ook direct in Magister zichtbaar zijn.  

Leerlingen krijgen 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. 

naar school

Planning
Lesrooster
Aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen hun 

eigen rooster. Het rooster is ook te vinden op Magister. 

Roosterwijzigingen worden op tijd bekend gemaakt.

Iedere dag hebben alle leerlingen een Daltonuur of 

meerdere Daltonuren. Leerlingen mogen dan zelf kiezen 

waar ze gaan werken, met wie ze dat gaan doen en 

aan welk vak. Er zijn algemene Daltonuren, maar ook 

gelabelde Daltonuren. Tijdens gelabelde Daltonuren 

wordt	 er	 door	 een	 vakdocent	 een	 specifiek	 onderwerp	

behandeld. Leerlingen schrijven zich wekelijks digitaal 

in voor hun Daltonuren via Magister. De leerlingen zijn 

verplicht om minimaal 5 Daltonuren te volgen per week. 

Dit kunnen er ook meer zijn als dat nodig of gewenst is. 

In elk lokaal is een docent aanwezig die de werksfeer 

bewaakt en vragen van leerlingen beantwoordt. De 

leerlingen werken zelfstandig aan huiswerk of aan taken.

Magister 
Magister is het schooladministratiesysteem. U en uw 

kind krijgen ieder een eigen account. Hiermee kunnen 

bijvoorbeeld roosterwijzigingen, behaalde cijfers en de 

registratie van afwezigheid en te laat komen worden 

ingezien. Het rooster kan worden bekeken door ouders 

en leerlingen 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.

Periodes en toetsweken
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Elke periode 

eindigt met een toetsweek. Tijdens de toetsweek volgen 

onze leerlingen geen reguliere lessen, maar zijn er wel 

verplichte andere activiteiten. De data van de toetsweken 

staan in de jaarplanning.

Rapporten 
Vier	keer	per	jaar,	na	afloop	van	elke	periode,	ontvangen	

de leerlingen een rapport. Op het rapport staat het  

 

gemiddelde van de behaalde cijfers gedurende het gehele 

schooljaar. Bij elke rapportvergadering wordt bekeken of 

de	leerling	presteert	op,	onder	of	boven	zijn/haar	niveau.	

Na de afsluiting van een periode volgt een ouderavond. 

De data van de ouderavonden staan in de jaarplanning.

Aanwezigheid 
De lessen worden dagelijks gegeven van 8.15 tot en 

met 15.55 uur. De leerlingen dienen de op het rooster 

aangegeven uren in de leslokalen aanwezig te zijn. Ook de 

buitenschoolse activiteiten en excursies vallen onder de 

verplichte onderwijstijd. Leerlingen moeten tot 17.00 uur 

beschikbaar zijn voor school. 

daltonuur 08.15 - 08.55

les 1 08.55 - 10.15

pauze 10.15 - 10.30

les 2 10.30 - 11.50

pauze 11.50 - 12.20

les 3 12.20 - 13.40

pauze 13.40 - 13.55

daltonuur 13.55 - 14.35

daltonuur 14.35 - 15.15

daltonuur 15.15 - 15.55
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Op Magister is een gedetailleerder overzicht van activiteiten per periode 
te vinden dat regelmatig wordt bijgewerkt. Hier vindt u informatie 
over voorlichtingsavonden, dagen waarop er roosteraanpassingen 
zijn, leerlingfeesten, excursies en zo meer. Daarbij zijn alle activiteiten 
en samenkomsten onder voorbehoud. Wij houden ons hierbij aan de 
RIVM-richtlijnen. Bij veranderingen in het jaarrooster, wordt u z.s.m. 
geïnformeerd. Bezoek www.dalton-dordrecht.nl voor actuele informatie.

Aanvraag langdurig verlof 
Alle verzoeken voor verlof dienen schriftelijk en tijdig 

ingediend	 te	 worden	 bij	 de	 betreffende	 mentor.	 Het	

formulier voor aanvraag voor langdurig verlof, zoals een 

familiebezoek, kan opgehaald worden bij de receptiebalie 

of kunt u vinden op onze website locatie Dalton Vakcollege.

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

vastgestelde lesrooster te volgen. Als uw kind te laat is of 

spijbelt, kunnen daar gevolgen voor zijn, zoals eerder op 

school komen of na schooltijd de gemiste uren inhalen. 

Als uw kind vaker te laat komt, moet de school dat melden 

bij de leerplichtambtenaar. Bij zes keer te laat ontvangen 

leerling en ouders eerst een waarschuwingsbrief. Bij 

negen keer te laat volgt een formele aanmelding bij de 

leerplichtambtenaar. Deze is bevoegd tot het opstellen 

van	een	procesverbaal.

Ongeoorloofd verzuim bij toetsen of examens kan leiden 

tot	 beoordeling	 met	 het	 cijfer	 1	 en/of	 uitsluiting	 van	

verdere deelname aan het examen.

Roosterperiode 1
30 augustus t/m 5 november 2021

Start schooljaar 30 augustus 2021 Geen les

Startgesprekken ouders, 
mentor en leerling 31	augustus		1	september	2021

Introductiedagen klas 1 2		3	september	2021

Introductiedag	klas	2	t/m	4 2 september 2021

Start	lessen	klas	2	t/m	4 3 september 2021

Start lessen klas 1 6 september 2021

Schoolfotograaf	klas	2	t/m	4 7 september 2021

Week tegen het pesten 27	september		1	oktober	2021

Lesvrije dag: 
alle leerlingen vrije dag 5 oktober 2021

Herfstvakantie 16		24	oktober	2021

Toetsweek 1 28	oktober		3	november	2021

Roosterperiode 3
31 januari - 15 april 2022

Lesvrije dag: 
alle leerlingen vrije dag 21 februari 2022

Voorjaarsvakantie 26	februari		6	maart	2022

Talentenshow 22 maart 2022

Deadline inschrijven MBO 1 april 2022

Toetsweek 3 6		12	april	2022

Roosterperiode 2
8 november 2021 t/m 28 januari 2022

Week van respect 8 – 12 november 2021

Lesvrije dag: 
alle leerlingen vrije dag 25 november 2021

Week van de burgerschap 29	november		
3 december 2021

Lesvrije dag: 
alle leerlingen vrije dag 24 december 2021

Kerstvakantie 25	december	2021		
9 januari 2022

Toetsweek 2 20		26	januari	2022

Roosterperiode 4
18 april - 8 juli 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022

Dag tegen het pesten 19 april 2022

Meivakantie 23	april		8	mei	2022

Praktijk examens 9		13	mei	2022

Centraal examens 16		20	mei	2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Lesvrije dag: 
alle leerlingen vrije dag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Toetsweek 4 27	juni	1	juli	2022

Diplomauitreiking 5 juli 2022

Boeken inleveren en 
rapport ophalen 8 juli 2022

Zomervakantie 9	juli		21	augustus	2022
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Schoolfeesten 
Een aantal keer per schooljaar wordt er een schoolfeest  

georganiseerd, zoals het kerstgala of het eindexamenfeest. 

Hierbij is personeel van de school aanwezig en wordt er 

geen alcohol geserveerd aan de leerlingen.  

Lichamelijke opvoeding 
Bij goed weer kan er van 1 april tot de herfstvakantie gebruik 

worden gemaakt van de sportvelden aan de Schenkeldijk in 

Dordrecht. Als uw kind vanwege een blessure niet aan de 

les kan deelnemen, moet u dit vooraf telefonisch melden 

aan school. Uw kind moet wel gewoon aanwezig zijn bij de 

les. Bij langdurig niet deelnemen (langer dan 2 weken) moet 

een medische verklaring worden overlegd. Uw kind krijgt 

dan een vervangende opdracht of activiteit. De leerlingen 

wordt aangeraden waardevolle spullen in een kluisje op te 

bergen. De slimste keuze is deze spullen thuis te laten. De 

school kan voor verlies of diefstal niet aansprakelijk worden 

gesteld. 

Verloren of gevonden voorwerpen 
Als een leerling iets verloren is, kan hij of zij dit melden bij 

de conciërge. Ook gevonden voorwerpen worden bij de 

conciërge ingeleverd. 

Adreswijzigingen 
Wij vragen u om wijzigingen in uw adres, maar ook van tele

foonnummers	en	emailadressen	en	andere	voor	de	school	

belangrijke gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de 

administratie. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat wij 

zorgvuldig zullen omgaan met deze gegevens.

Aansprakelijkheidsverzekering 
De school heeft geen aansprakelijkheidsverzekering voor 

leerlingen. Dat betekent dat een leerling die schade toebrengt 

aan derden (dat kan een medeleerling zijn of een personeels

lid, maar ook de school als zodanig) daarvoor niet verzekerd 

is.	 Ouders/verzorgers	moeten	 dus	 zelf	 een	WAverzekering	

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. 

De leerlingen zijn 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; 

• Stage. 

Daarnaast hebben we in de school enkele tot BHV opgeleide 

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

teamleider van uw kind 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. U hoeft hiervoor dus geen eigen reisver

zekering 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 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	privacyincidenten	en	

de eventuele gevolgen hiervan beperken.

praktische informatie

In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van 

onze leerlingen worden er gegevens over en van leerlingen 

vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens 

genoemd en worden beveiligd opgeslagen in het administra

tiesysteem 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 leer

linggegevens. 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	 PRdoeleinden	 (denk	

aan foto’s voor de schoolgids, folders e.d.). Heeft u of uw 

kind hier bezwaar tegen, dan dient uw kind dit direct aan te 

geven bij het maken van de beelden. Als uw kind prominent 

op	 foto	 of	 filmmateriaal	 staat,	 wordt	 er	 altijd	 vóór	 het	

gebruik van het materiaal contact met u opgenomen voor 

toestemming voor het gebruik van deze beelden voor 

PRdoeleinden.

Schoolmateriaal
De school stelt aan iedere leerling gratis lesmateriaal 

ter beschikking. Dit lesmateriaal omvat de tekstboeken, 

werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examentrai

ningen	of	bundels	en	licenties	voor	digitale	lesmethoden.	

Dit lesmateriaal blijft eigendom van de school. De kosten 

voor het lesmateriaal 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 ouder

bijdrageovereenkomst.	 Algemene	 leermiddelen	 zoals	

atlassen, woordenboeken, rekenmachines, 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,	te	weten: o.a. huurkosten	

van de kluisjes, schoolpassen, verbruiksmaterialen bij 

praktische vakken, de kosten van de schoolongevallenver

zekering, kosten van de mediatheek en de bijdrage aan de 

ouderraad.  De	 door	 de	 gemeente	 beschikbaar	 gestelde	

Dordtpas kan, afhankelijk van het inkomen van de ouders, 

een bijdrage aan de schoolkosten leveren. Buiten Dordrecht 

kunt u terecht bij de Stichting Leergeld. Meer informatie 

vindt	 u	 op: www.leergelddrechtsteden.nl. Ieder jaar zijn er 

ook	 kosten	 voor	 o.a.	 introductieactiviteiten.	 Deze	 kosten	

variëren per leerjaar en worden via de school aan u vermeld.

Excursies
Vanwege de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage 

biedt het Stedelijk Dalton Lyceum in principe alleen 

excursies en buitenland reizen aan, als alle ouders de 

excursie of reis vooraf hebben betaald. De nieuwe wet 

schrijft namelijk voor, dat alle leerlingen overal aan 

mogen deelnemen. Als niet alle ouders 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.

Vrijwillige ouderbijdrage*

Kluisje €	7,

Ouderraad €	10,

Verzekering €	4,

Extra lesmaterialen** €	11,

Mediatheek, ELO, ICT, Magister €	10,

Copyright €	5,

Totaal €	47,

*     Voor volledig overzicht kosten ouderbijdrage zie www.dalton-dordrecht.nl
** Lesmaterialen: proefwerkkosten, tekenpapier, kopieën, etc.
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Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie beoordeelt jaarlijks de resultaten van elke school. Ze gaat daarbij 

onder meer uit van de doorstroomgegevens van de leerlingen van drie jaren. In bijgaande 

tabel	worden	de	doorstroomgegevens	 van	het	afgelopen	 schooljaar	20202021	 in	aan

tallen van leerlingen per opleiding vermeld.

Doorstroom en uitstroom
Instroom	brugklas	2020/2021	 	 	 81

Instroom	klas	2	t/m	4	 	 	 	 7

Uitstroom	2020/2021		 	 	 	 11 

Doublure	in	2020/2021	 	 	 	 10

Aantal examenleerlingen zonder diploma 2021   1

Examenresultaten 
Hieronder vindt u een tabel met daarin vermeld hoeveel 

leerlingen zijn geslaagd voor het eindexamen van de  

afgelopen drie jaar.

Voor meer informatie over de resultaten van het Dalton 

Vakcollege zie: www.scholenopdekaart.nl

Naast	 de	 percentages,	 zijn	 in	 het	 leerjaar	 20202021	

binnen de basisberoepsgerichte leerweg, 26 examens en 

12 schoolexamens voor keuzevakken op kaderberoeps

gericht niveau afgerond. Binnen de kaderberoepsgerichte 

leerlingen	zijn	9	examens	op	theoretische	leerwegniveau	

en	 1	 op	 kaderberoepsniveau	 afgerond.	 Leerlingen	 met	

talenten	zijn	dus	beloond! 

de school in cijfers

Bovenbouw Economie & Ondernemen

Vakken	/	leergebieden
Klas 3 Klas 4

80 min 80 min

Nederlands 2,0 2,0

Engels 2,0 2,0

Rekenen op inschrijving op inschrijving

Sport/Bewegen 1,0 1,0

Maatschappijleer 1,0 

Kunstvakken 0,5 

Mentoruur 0,5 0,5

Economie 2,0 2,0

Duits* 2,0 2,0

Wiskunde* 1,0 1,0

E&O 4,0 4,0

Flexuren 5,0 5,0

Keuzedelen praktijk 2,0 2,0

Lesuren per week 23 21,5

Onderwijstijd 828 774

Bovenbouw Zorg en Welzijn

Vakken	/	leergebieden
Klas 3 Klas 4

80 min 80 min

Nederlands 2,0 2,0

Engels 2,0 2,0

Rekenen op inschrijving op inschrijving

Sport/Bewegen 1,0 1,0

Maatschappijleer 1,0 2,0

Maatschappijkunde* 1,0 

Kunstvakken 0,5 
Mentoruur 0,5 0,5

Wiskunde* 1,0 1,0

Biologie 2,0 2,0

ZW 4,0 4,0

Flexuren 5,0 5,0

Keuzedelen praktijk 2,0 2,0

Lesuren per week 22 21,5

Onderwijstijd 792 774

Bovenbouw Horeca, Bakkerij & Recreatie

Vakken	/	leergebieden
Klas 3 Klas 4

80 min 80 min

Nederlands 2,0 2,0

Engels 2,0 2,0

Rekenen op inschrijving op inschrijving

Sport/Bewegen 1,0 1,0

Maatschappijleer 1,0 
Kunstvakken 0,5 

Mentoruur 0,5 0,5
Economie 2,0 2,0

Duits* 2,0 2,0

Wiskunde* 1,0 1,0

HBR 4,0 4,0

Flexuren 5,0 5,0

Keuzedelen praktijk 2,0 2,0

Lesuren per week 23 23,5

Onderwijstijd 828 846

Bovenbouw Produceren, Installeren & Energie

Vakken	/	leergebieden
Klas 3 Klas 4

80 min 80 min

Nederlands 2,0 2,0

Engels 2,0 2,0

Sport/Bewegen 1,0 1,0

Maatschappijleer 1,0 
Kunstvakken 0,5 
Mentoruur 0,5 0,5

Wiskunde 1,0 1,0
Nask 2,0 2,0

PIE 4,0 4,0

Flexuren 5,0 5,0

Keuzedelen praktijk 2,0 2,0

Lesuren per week 21 19,5

Onderwijstijd 756 702

In de tabellen ziet u hoeveel lesuren (van 80 minuten) 
per vak per week worden gegeven.

*Er wordt een keuze gemaakt uit deze vakken

Percentage geslaagd voor het eindexamen

2018-2019 2019-2020 2020-2021

VMBO-KB 100% 100% 100%

VMBO-BB 100% 97% 95%

Leerjaar 1
Vakken	/	leergebieden 80 min.

Media/Burger 0,5

Nederlands 2

Engels 1

Rekenen 0,5

Sport/Bewegen 2

Biologie 1

Nask 1

Vormgeving 1

Mentoruur 1

Economie 1

Wiskunde 1

E&O	/	ZW	/	HBR	/	PIE 4

Flexuren 5

Lesuren per week 21

Onderwijstijd 756

Leerjaar 2 E&O, Z&W en HBR
Vakken	/	leergebieden 80 min.

Media/Burg 0,5

Nederlands 2

Engels 1

Rekenen 0,5

Sport/Bewegen 2

Biologie 1

Nask 0

Vormgeving 1

Mentoruur 0

Economie 1

Duits 1

Wiskunde 1

E&O/ZW/HBR 4

Flexuren 5

Lesuren per week 20

Onderwijstijd 720

Leerjaar 2 PIE
Vakken	/	leergebieden 80 min.

Media/Burg 0,5

Nederlands 2

Engels 1

Rekenen 0,5

Sport/Bewegen 2

Biologie 0

Nask 1

Vormgeving 1

Mentoruur 0

Economie 1

Duits 1

Wiskunde 1

PIE 4

Flexuren 5

Lesuren per week 20

Onderwijstijd 720



Stedelijk Dalton Lyceum
Dalton Vakcollege
Leerparkpromenade 300 

3312 KW Dordrecht

Telefoon: 078 751 10 00

Email:	vmbo@daltondordrecht.nl

Toelating op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie 

Vakcollege geschiedt op basis van het advies van 

de basisschool. 

Toelating voor leerjaar 1 en 2 verloopt via 

mw.	H.T.P.J.	Broens	h.broens@daltondordrecht.nl. 

Toelating voor leerjaar 3 en 4 verloopt via 

mw. N.L. Reintjens n.reintjens@daltondordrecht.nl.

aanmelding


