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Het Stedelijk Dalton Lyceum

Het Stedelijk Dalton Lyceum gelooft in de unieke kwaliteiten van elk kind.
Daarom stemmen we het onderwijsaanbod af op jou! We kijken samen naar jouw
behoeften en ontwikkeling. Zo heeft iedere leerling zijn eigen optimale leerroute,
kenmerkend voor het daltononderwijs.
Ook werken we volgens de daltonwaarden. Dit betekent dat je, naast ons brede
onderwijsaanbod, stap voor stap leert hoe je bijvoorbeeld verantwoordelijkheid
neemt, een samenwerking opzet en je zelfstandigheid vergroot.
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft als enige openbare school in de regio alle
leerrichtingen in huis én we zijn sinds 2020 een aspirant Topsport Talentschool.
Daar zijn we best trots op! We blijven in ontwikkeling om te zorgen dat we
veelzijdig blijven. Zo is er altijd een passende leerweg voor jou!
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Locatie VWO

vwo

Het Stedelijk Dalton Lyceum VWO is een sfeervolle
daltonschool 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 gymnasiumniveau te volgen verleg je je
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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.
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vmbo

grenzen. We bieden naast de gewone lessen een ruim
aanbod culturele, sportieve en maatschappelijke activi-

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

teiten aan zodat je je breed ontwikkelt. Schitter in ons

isk

theater en ontdek een leuke sport tijdens een clinic. Kies
daarnaast een van de acht extra examenvakken, zoals

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.

Copernicusweg

Eulerlaan

drama en bedrijfseconomie. Zo ga je goed voorbereid
naar je vervolgopleiding.

We blijven ons ontwikkelen, zo zorgen we ervoor dat ons onderwijs goed bij jou past. Bij
ons haal je meer dan alleen je diploma. Jij krijgt de ruimte om jouw talenten te ontdekken.

Locatie ISK

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

Het Stedelijk Dalton Lyceum ISK is voor iedereen in de

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

Vier locaties

leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die de Nederlandse

sta je stevig in de maatschappij.

Locatie VMBO

taal nog niet beheerst. Je volgt onderwijs met leerlingen

Het Stedelijk Dalton Lyceum VMBO is een praktische

van veel verschillende nationaliteiten die allemaal hun

daltonschool met extra aandacht voor jou. Samen

eigen taal spreken. In een periode van maximaal twee

Daltononderwijs

ontdekken we wat jij leuk vindt om te doen en waar jij

jaar leer je bij ons de Nederlandse taal en krijg je vakken

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

goed in bent. Dat alles doen we in een veilige omgeving,

als wiskunde, Engels en burgerschap op je eigen niveau.

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

waar iedereen zichzelf mag zijn. Bij ons leer je om alles

Daarna stap je over op een reguliere school voor voort-

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

uit jezelf te halen. Je stelt je eigen daltonuur samen, je

gezet onderwijs of beroepsonderwijs. Iedereen op onze

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

krijgt persoonlijke begeleiding en het leukste: je volgt de

school is gelijkwaardig, wat je afkomst of levensovertui-

meeste praktijkuren van de regio. Alle tijd dus om een

ging ook is. We besteden hier veel aandacht aan tijdens

heerlijke taart te bakken in onze bakkerij of een robot

schoolactiviteiten en de lessen burgerschapsvorming.

te ontwerpen in het Science Lab. Ben je extra goed in
een vak? Dan mag je examen doen op een hoger niveau.

Maatwerk

Handig voor het mbo.

Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt je graag de ruimte en
de mogelijkheden om je breed te ontwikkelen. Wanneer je

Locatie MAVO/HAVO

op hoog niveau sport of buiten de school cultureel actief

Het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO is een vernieu-

bent, kun je in aanmerking komen voor aanpassingen in

wende daltonschool met aandacht voor jouw talenten.

je rooster. Sinds 2020 is het Stedelijk Dalton Lyceum een

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

aspirant Topsport Talentschool. Zo kun je jouw training

een makkelijke overgang van basisschool naar middel-

en of wedstrijden combineren met de lessen op school.

baar onderwijs start je met DaltonPlus. In DaltonPlus
zit je twee jaar in een brugklas: mavo/havo of havo/

Onze begeleiding

vwo. Docenten komen naar jou toe, je krijgt veel per-

Op onze school kijken we goed naar wat jij nodig hebt

soonlijke begeleiding en meer tijd om je huiswerk op

om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij speelt je

school te maken. Je krijgt zelfs les in een aparte vleugel

mentor een belangrijke rol, je mentor staat altijd voor je

met eigen trappenhuis. Zo ben je altijd omringd door

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

bekende gezichten. Je kunt bij ons ontdekken wat je leuk

hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij

vindt door te kiezen voor extra vakken als KunstXtra,

helpen je graag verder.

SportXtra, Science en English Stream.
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vmbo
De meeste leerlingen in Nederland krijgen van de basisschool een
vmbo-advies. Het vmbo is voluit geschreven het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar. Binnen het vmbo
zijn weer vier verschillende niveaus. Als je het advies basis (bb)
of kader (kb), hebt gekregen, dan kun je inschrijven op het
Stedelijk Dalton Lyceum VMBO.

VMBO basis
Als je vooral praktisch ingesteld bent en veel liever uit de praktijk leert dan uit boeken, dan
is de basisberoepsgerichte leerweg geschikt voor jou. Je krijgt bij de basisberoepsgerichte
leerweg minder theorie dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Je doet examen in algemene vakken en een beroepsgericht vak. Met een bb-diploma kun je doorstromen naar een
mbo-opleiding op niveau 2 of 3.

VMBO kader
Deze leerweg past bij jou, als je theorie het liefste leert in de praktijk. Je doet examen in
zowel algemene vakken als een beroepsgericht vak. Met zowel een vmbo kader- als een
vmbo tl-diploma kun je doorstromen naar een mbo niveau 3 of 4.

Daltononderwijs op het VMBO
Naast de vaste uren, waarin je ‘gewone’ lessen volgt, bieden wij ook daltonuren aan. Jij mag
dan zelf kiezen, vaak in overleg met de mentor, aan welk vak je gaat werken. De daltonuren
geven ons de kans het onderwijs nog meer aan jouw behoeftes aan te passen en te personaliseren. Soms schrijf je in voor een vak waar je beter in wilt worden of waar je inhoudelijk
meer hulp bij nodig hebt van de vakdocent. Of kies je om je huiswerk te maken in het huiswerkbegeleidingsuur. Ook kan je tijdens de daltonuren extra begeleiding krijgen, zoals een
training executieve functies of een faalangstreductie training. Wanneer je resultaten goed
zijn en je je goed en verantwoord inschrijft voor de daltonuren, kun je je inschrijven voor
culturele, sportieve of praktijkgerichte daltonuren. Dan volg je bijvoorbeeld toneellessen,
leer je een muziekinstrument te spelen of leer je basketballen.

Vakcollege
Wij zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging van Vakcolleges. Dit betekent onder andere
dat je bij ons al vanaf het eerste leerjaar tien tot twaalf uur praktijkles per week krijgt.
Hiermee onderscheiden wij ons van andere vmbo-opleidingen.

Begeleiding op maat
Soms komt de mentor tot de conclusie dat je extra hulp nodig hebt. Het kan gebeuren dat
je dyslexie of dyscalculie hebt, je moeite hebt om je te concentreren in de klas, of dat je met
iemand wil praten omdat je niet goed in je vel zit. Daarvoor hebben wij leer- en gedragscoaches op school. Als dat niet voldoende is, kan er ook andere hulp ingeroepen worden vanuit het
ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam zit onder andere een schoolmaatschappelijk
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werker, die jou en jouw familie ook thuis kan ondersteunen.

Economie & Ondernemen

Als er extra ondersteuning nodig lijkt, wordt dit natuurlijk

Economie & Ondernemen is een heel breed profiel

altijd eerst met jou en jouw ouder/verzorger besproken. Wij

waarmee je veel kennis opdoet die je helpt in het bedrijfs-

vinden het vooral belangrijk dat het goed gaat met jou! Als

leven. Ben jij goed in wiskunde en ben je geïnteresseerd in

jij je namelijk goed voelt, gaat het vaak ook goed op school.

economie en de zakelijke onderwerpen in het leven, dan is
dit een heel geschikt profiel voor jou. Met dit diploma kun je

Onderbouw

later als receptionist bij een bank of hotel aan de slag of een

In het eerste jaar ga je al in de praktijk aan de slag. Je kunt in

administratieve functie uitoefenen. Ook zou je in een winkel

de brugklas kennismaken met onze profielen: Economie &

kunnen werken als verkoper, inkoper, etaleur of magazijn-

Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Techniek en Zorg

medewerker van jouw favoriete modezaak. Als je je vmbo

& Welzijn. Later maak je een keuze uit deze vier profielen, die

economie-diploma wilt halen, moet je natuurlijk het vak

je in de bovenbouw verder volgt. De decanen en je mentor

economie volgen. Daarnaast kies je uit wiskunde of Duits.

begeleiden je bij het maken van de juiste keuzes. Zo weet je
zeker dat je een profiel kiest dat bij je past!

Horeca, Bakkerij en Recreatie
Als je kiest voor het profiel HBR, leer je veel over de gastvrij-

Bovenbouw

heidsindustrie. Zo leer je te koken voor groepen mensen, ga

Als je in leerjaar 3 of 4 komt, zit je in de bovenbouw. In de

je maaltijden serveren in ons restaurant en zorg je ervoor

bovenbouw werk je heel gericht naar je eindexamen toe.

dat je gasten het naar hun zin hebben. Ook leer je bakken in

In de bovenbouw volg je het profiel dat je aan het einde

onze bakkerij. Met een vervolgstudie in het mbo kun je met dit

van het eerste jaar gekozen hebt. Toch niet op je plek?

profiel werken als gastvrouw/gastheer, bakker of steward(ess).

Wisselen van profiel kan, in goed overleg.

Bij dit profiel moet je het vak economie volgen en mag je een
Leerwerktraject

keuze maken tussen de vakken wiskunde en Duits.
Keuzedelen wisselen elk jaar, zodat er altijd wel een keuzedeel

Als je het heel lastig vindt om te leren uit boeken, bieden

Techniek

is, wat jij interessant vindt! Soms zijn enkele keuzedelen

wij vanaf leerjaar 3 ook een leerwerktraject aan, de Dalton

Als je in de onderbouw het vak techniek volgt, krijg je zowel

verplicht, zoals bij HBR, maar je kunt altijd minstens één

Vakopleiding. Met dit traject kom je minder op school en

les in het Sciencelab als in de grote technieklokalen. In het

compleet ander keuzedeel kiezen dan het profiel wat je volgt.

ga je meer leren in de praktijk bij bedrijven. Met dit traject

Sciencelab werk je bijvoorbeeld met 3D-printers, drones

Zo kan je bijvoorbeeld, terwijl je het profiel Techniek volgt,

kun je ook verkort doorstromen naar het mbo.

en computers. In de bovenbouw krijg je het vak PIE, wat

kiezen voor het keuzedeel Recreatie.

Produceren, Installeren en Energie betekent. Je krijgt nu
vooral les in de grote technieklokalen. Je kan nog geen echt

10 praktijkuren per week vanaf leerjaar 1

beroep leren, want daarvoor moet je nog doorleren op het

Vanaf het eerste jaar dat je bij ons op school komt, krijg je

mbo, maar je maakt al wel een serieus begin! Wanneer je je

minimaal tien lesuren praktijk per week! Dat is vrij uniek,

vmbo techniek-diploma wilt halen, zijn de vakken wiskunde

want op de meeste vmbo-scholen krijg je pas praktijk- uren

en nsk (natuur-/ scheikunde) verplicht.

vanaf leerjaar 3!

Zorg & Welzijn

Examens op een hoger niveau

Zorg & Welzijn is het profiel waarmee je wordt klaarge-

Blink jij uit in een of meerdere vakken? Dan heb je bij ons de

stoomd voor de wereld van de gezondheidszorg. Ben jij

mogelijkheid om dat vak of die vakken op een hoger niveau

iemand die graag klaarstaat voor anderen, heb je veel

te volgen. Wij kijken per leerling, per vak wat je niveau is

geduld en kun je goed luisteren? Dan is dit profiel misschien

en passen dat ook aan, zodat alle lessen op jouw gepaste

geschikt voor jou! Er zijn altijd mensen die extra zorg

niveau gegeven kunnen worden. Zo kan het zijn dat je bij-

nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten, maar ook

voorbeeld uitblinkt in wiskunde en dat vak op TL-niveau wil

kinderen. Het vak dat je moet volgen is biologie.

volgen. Je krijgt dan voor dat vak andere boeken en wordt je
studiewijzer aangepast aan jouw niveau. Ook zal de docent

Xtra bij dalton

differentiëren in de klas en jou soms een extra of andere

Keuzedelen

uitleg geven in de les. Uiteindelijk kan je op een hoger niveau

In zowel leerjaar 3 als leerjaar 4 volg je keuzedelen. Dit zijn

examen doen in die vakken. Dit komt op je diploma te staan,

vakken zoals Multimedia Producten Maken of Mode & Design.

waardoor je meer kans hebt door te stromen naar een

Je kiest deze vakken zelf en ze tellen mee voor je examen.

hogere MBO-opleiding.

kleine klassen
huiswerk ondersteuning
extra begeleidingsuren
leer- en gedragscoaches
online leerlingportaal
openbaar vervoer circa 100 meter
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mavo/havo
Onze mavo en havo bevinden zich in hetzelfde gebouw. Daarom
werken we in klas 1 en 2 vrijwel op dezelfde manier. In de bovenbouw
merk je wat meer verschil tussen de manier van werken en leren
tussen de mavo en de havo. Wil je na de mavo doorleren op
havo-niveau? Ook dat kan bij ons op school, in een vertrouwde
omgeving en met docenten die je al kent.

MAVO
Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. Je kunt aan de
mavo beginnen als je het advies vmbo gl of tl hebt gekregen. De mavo bereidt leerlingen voor
op een opleiding in het mbo (niveau 3 of 4) of doorstroom naar de havo.
MAVO gemengde leerweg
De gemengde leerweg is een mengeling van theorie en praktijk. De eerste twee leerjaren zijn
de leerwegen gl en tl gelijk aan elkaar. Het niveau en inhoud van de theorie is gelijk aan het
niveau van de theoretische leerweg. Vanaf leerjaar 3 kies je een praktijkvak of je gaat door
met de theoretische leerweg. Je doet examen in vijf algemene vakken en één praktijkvak.
MAVO theoretische leerweg
Als je je wat algemener wilt ontwikkelen omdat je nog wilt nadenken over wat je later wilt
gaan doen, is de theoretische leerweg een goede keuze. Het is dan ook niet gericht op een
bepaald beroep, wat bij de andere leerwegen wel meer het geval is. Je krijgt geen praktijkvakken, maar wel allerlei verschillende theoretische vakken.

HAVO
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar.
De havo bereidt jou voor op het hbo of doorstroom naar het vwo. Heb
je het advies havo? Dan meld je je aan voor de havo/vwo-klas op onze
school. In het tweede jaar maak je een definitieve keuze voor havo of
vwo.

Daltononderwijs op de MAVO en HAVO
In de onderbouw (klas 1 en 2) werken we in DaltonPlus. Je start in
een mavo/havo- of een havo/vwo-klas. 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 gelabelde daltonuren
leer je studievaardigheden. Maar je kunt je ook verder verdiepen in
een vak. Ben jij een kei in wiskunde en wil je wel uitgedaagd worden?
Of wil jij veel meer weten over geografie? Ook dat kan in een vaardigheidsblok. In DaltonPlus kun je bijna al je werk op school maken. Of
dit lukt, hangt natuurlijk wel af van je studietempo en je werkhouding.
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Onderbouw MAVO en HAVO
We werken in de onderbouw vrijwel op dezelfde manier. In het tweede jaar maak je
een definitieve keuze voor mavo of havo. Waar je in de onderbouw kennismaakt met
allerlei verschillende vakken, maak je in de bovenbouw een keuze tussen de verschillende
profielen, met vakken die bij jou passen.

Bovenbouw MAVO
In de bovenbouw denken we samen goed na over welke studie je na de middelbare
school wilt gaan doen. Je kunt, als dat nodig is, een dagje meelopen op een mbo. Ook
loop je in de derde klas een weekje stage! In klas 3 van de mavo kies je een profiel: Zorg &
Welzijn, Economie of Techniek. Meestal wordt er voor een combinatie van twee sectoren
gekozen. Op die manier zijn er meer opties voor de vervolgopleiding.
Economie
Economie is een breed profiel waarmee je kennis op gaat doen die je helpt in het bedrijfsleven. Je bent goed in wiskunde en je bent geïnteresseerd in economie en de zakenwereld.
Zorg & Welzijn
Zorg en Welzijn is het profiel waarmee je wordt klaargestoomd voor de wereld van de
gezondheidszorg. Sta je graag klaar voor anderen, heb je veel geduld en kun je goed
luisteren? Dan is dit profiel wellicht geschikt voor jou!
Techniek
Techniek vormt een heel belangrijk onderdeel van onze wereld. Er is
veel vraag naar technisch personeel. In het technische profiel maak
je kennis met alle onderwerpen rondom techniek: voertuigentechniek,
metaaltechniek, installatie- en elektrotechniek.

Bovenbouw HAVO
In de bovenbouw kijken we samen welke studie je na de middelbare
school wilt gaan doen. Je kunt, als dat nodig is, een dagje meelopen
op een hbo. In klas 4 van de havo, kies je een van volgende
4 profielen:
Natuur & Techniek
Met dit profiel ontwikkel je jouw technische en analytische vaardigheden. Ben je goed in rekenen, houd je van het oplossen van
problemen en ben je geïnteresseerd in milieu, natuur en water,
dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. Een vervolgstudie in
de bouwkunde, elektrotechniek of milieukunde sluit goed aan bij
dit profiel.
Natuur & Gezondheid
Ben je goed in exacte vakken en ben je geïnteresseerd in de
gezondheid en het milieu, dan is dit een heel geschikt profiel voor
jou. Je ontwikkelt je technische en analytische vaardigheden. Een
vervolgstudie in de voedingsmiddelentechnologie, biomedische
wetenschappen of gezondheidswetenschappen sluit goed aan bij
dit profiel.
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Economie & Maatschappij
Ben jij goed in wiskunde en ben je geïnteresseerd in

Science: Hier gaat de wereld van natuurkunde voor je

economie en de zakenwereld, dan is dit een heel geschikt

open en ga je wetenschappelijke proeven uitvoeren. Altijd

profiel voor jou. Met dit profiel ontwikkel je jouw reken-

al meer willen weten over zwaartekracht, zwarte gaten,

vaardigheden en analytische vaardigheden. Een vervolg-

lichtsnelheid of andere moeilijke vraagstukken? Binnen

studie in de economie, bedrijfskunde of rechten sluit

Science is er veel ruimte om jouw eigen talenten verder te

goed aan bij dit profiel.

ontdekken. Misschien krijgen jullie het voor elkaar om een
product te ontwikkelen wat de wereld verbetert!

Cultuur & Maatschappij
Heb jij een talenknobbel, vind je het leuk om creatief bezig
te zijn en ben je geïnteresseerd in de geschiedenis en de
wereld om je heen, dan is dit een heel geschikt profiel
voor jou. Met dit profiel ontwikkel je jouw taalvermogen
en algemene kennis. Een vervolgstudie in de media, communicatie of journalistiek sluit goed aan bij dit profiel.

Xtra bij dalton
School in school
We vinden het belangrijk dat je een goede start maakt op
onze school. Zo zit je in het eerste jaar in je eigen deel
van het gebouw. Daar heb je een leer-/werkplein waar je
docenten naartoe komen. Een ander voordeel is
dat je op deze manier ook veel andere leerlingen
uit het eerste leerjaar leert kennen en kunt
samenwerken.
Je eigen talent ontwikkelen

English Stream

Je kunt in de onderbouw kiezen voor Xtra: een Xtra

In de brugklas heb je de mogelijkheid tot het kiezen van

uur in de week aan de slag met je talent!

Anglia in de mavo/havo brugklas. Je leert veel over wat er
in Europa en de rest van de wereld gebeurt en je ontwik-

KunstXtra: Wie creatief is, kan meedoen aan

kelt je veel breder op het gebied van de Engelse taal. Je

KunstXtra, waar je niet alleen met beeldende

spreekt in deze lessen veel Engels en je maakt opdrachten

kunst werkt, maar ook aan toneel en muziek

in het Engels. Aan het einde van de derde klas doe je een

doet. Je kunt technieken en materialen uit-

Anglia examen.

proberen met leuke opdrachten en je hebt
de ruimte om te experimenteren. Improvi-

Als je kiest voor de tweetalige brugklas havo/vwo dan ge-

satie, dialogen, presentatievormen, tekst

niet je van een high tea, doet mee aan een Engelstalige

analyse, grime, emoties, inlevingvermogen

theatervoorstelling of e-mailt met leerlingen uit andere

en verbeeldingskracht staan daarbij centraal.

landen. Je spreekt in deze lessen alléén Engels en je schrijft
werkstukken in Engels. In de vierde klas doe je Cambridge

SportXtra: Ben je gek op sport (je hoeft geen top

ontwikkel jezelf tijdens science,
anglia, sportxtra en kunstxtra
tweejarige brugperiode
jouw eigen lokaal
begeleiding bij studievaardigheden

examen in de Engelse taal.

sporter te zijn) en wil je kennismaken met nieuwe
sporten? Dan voel je je vast als een vis in het water in de

LIAVA

sportklas. Als je kiest voor SportXtra, krijg je naast de

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

normale gymlessen Xtra sportles en volg je sportclinics

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

van experts. Je haalt bijvoorbeeld je klimcertificaat,

voor allerlei leuke activiteiten tijdens dagen als Valentijns-

volgt clinics ijshockey, rugby en zelfverdediging.

dag, maar organiseert ook het schoolschaatsen en denkt
mee met feesten als het kerstgala.
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bilingual education (BE) voor een
cambridge-certificaat

dagelijks persoonlijke
begeleiding tijdens de dagstart
online leerlingportaal
openbaar vervoer circa 100 meter
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vwo
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt
zes jaar. Vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het vwo
kun je bij ons ook tweetalig volgen. Het vwo is vooral bedoeld als
vooropleiding voor je studie aan de universiteit. Daarnaast kun je
na het vwo natuurlijk ook kiezen voor een hbo-opleiding.

Atheneum

Daltononderwijs op het VWO

Het atheneum is één van de richtingen van het vwo. Het

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

verschil tussen atheneum en het gymnasium is dat je op het

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

atheneum geen klassieke talen volgt na klas 1.

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

Gymnasium

mediatheek, een computerlokaal of de studieruimte gaan

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

zitten. Je kunt tijdens het daltonuur individueel werken,

dit vak verrijk je je basiskennis op het gebied van talen

maar je kunt ook afspreken om een groepsopdracht te

en je kunt na één jaar een bewuste keuze maken tussen

doen. De aanwezige docent begeleidt je daarbij.

atheneum en gymnasium. Als je gymnasium kiest, dan
krijg je in de tweede klas Latijn én Grieks. Om uiteindelijk

Hybride onderwijs

je gymnasiumdiploma te halen, moet je in ieder geval in

We geven les volgens het hybride model. Dat betekent dat

één van deze klassieke talen examen doen.

je zowel uit boeken als digitaal les krijgt. Daarom hebben
alle brugklasleerlingen een Windows computer/tablet

Tweetalig onderwijs

nodig. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden aan tot

Als je beschikt over een goed taalgevoel én als je leren

aanschaf/huur.

gewoon leuk vindt, dan is tweetalig onderwijs misschien
iets voor jou. Tweetalig vwo is dé opleiding om buiten je

Onderbouw

stads- en zelfs landgrenzen te kijken en een echte wereld-

Om de overstap van de basisschool naar de middelbare

burger te worden. Zes jaar lang werk je op de volledige

school goed te begeleiden, kiezen wij ervoor om alle brug-

gecertificeerde afdeling van het Stedelijk Dalton Lyceum

klassen dagelijks te laten opstarten met hun mentor. Dit

aan je beheersing van de Engelse taal en de vaardig

noemen we ook wel de dagstart. Tijdens deze dagstart

heden en eigenschappen van een “global citizen”. Je volgt

worden studievaardigheden aangeleerd, worden de leer-

minimaal de helft van je vakken in het Engels. De tweede

lingen gecoacht op hun studievoortgang en bespreken we

taal is tijdens deze lessen niet alleen de instructietaal,

hoe het met de klas, maar ook met jou als persoon gaat.

maar ook de communicatietaal. De docent, jij en jouw klasgenoten spreken onderling Engels.

Leerjaar 1 is opgedeeld in atheneum/gymnasium en
tweetalig atheneum/gymnasium. In alle klassen wordt op

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

vwo-niveau lesgegeven en bieden we het vak Latijn aan.

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

18

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

Leerjaar 2 is opgedeeld in atheneum, gymnasium, twee

Baccalaureate examen. Met het behalen van het ‘A Level

talig atheneum en tweetalig gymnasium. Aan het einde van

English Language’ certificaat behaal je het hoogste niveau

het tweede leerjaar wordt een definitieve keuze gemaakt

voor een niet-native speaker.

voor de studierichting havo, atheneum of gymnasium.

Meld
je
onze aan voor
sch
de w ool op
ebsit
e

Bovenbouw
Als je in leerjaar 4 komt, zit je in de bovenbouw. In de

Een vervolgstudie in de voedingsmiddelentechnologie, bio-

bovenbouw volg je het profiel dat je aan het einde van het

medische wetenschappen of gezondheidswetenschappen

derde jaar gekozen hebt. Door de decanen en je mentor

sluit goed aan bij dit profiel.

word je begeleid bij het maken van de juiste keuzes. Zo
weet je zeker dat je een profiel kiest dat bij je past!

Economie en Maatschappij
Ben jij goed in wiskunde en ben je geïnteresseerd in

Natuur en Techniek

economie en de zakenwereld, dan is dit een heel geschikt

Met dit profiel ontwikkel je jouw technische en analytische

profiel voor jou. Met dit profiel ontwikkel je jouw reken-

vaardigheden. Ben je goed in rekenen, houd je van het

vaardigheden en analytische vaardigheden. Een vervolg-

oplossen van problemen en ben je geïnteresseerd in

studie in de economie, bedrijfskunde of rechten sluit goed

milieu, natuur en water, dan is dit een heel geschikt profiel

aan bij dit profiel.

voor jou. Een vervolgstudie in de bouwkunde, elektrotechniek of milieukunde sluit goed aan bij dit profiel.

Cultuur en Maatschappij
Heb jij een talenknobbel, vind je het leuk om creatief

Natuur en Gezondheid

bezig te zijn, en ben je geïnteresseerd in de geschiedenis

In dit profiel leer je over het onstaan van dingen en hoe

en wereld om je heen, dan is dit een heel geschikt profiel

ze werken. Je ontwikkelt je technische en analytische

voor jou. Met dit profiel ontwikkel je jouw taalvermogen

vaardigheden. Ben je goed in exacte vakken en ben je

en algemene kennis. Een vervolgstudie in de media, com-

geïnteresseerd in de gezondheid en het milieu, dan is dit

municatie of journalistiek sluit goed aan bij dit profiel.

een heel geschikt profiel voor jou.

Xtra bij dalton
Eigen theater
Wij hebben in het schoolgebouw ons eigen theater. In dit
theater worden niet alleen de dramalessen gegeven, er
gebeurt veel meer. Je krijgt de mogelijkheid om achter

Maatschappelijke activiteiten: Het Stedelijk Dalton Lyceum

de schermen te werken en zo je te verdiepen in theater-

vindt het belangrijk dat je leert om iets voor een ander

techniek. Ook krijg je de mogelijkheid om in het theater

te doen, ook als je er niet voor wordt betaald. Het gaat

presentaties te houden. Wij zijn er trots op dat vele van

hier dan om activiteiten binnen de school, bijvoorbeeld de

onze leerlingen op eigen initiatief concerten en lezingen

leerlingenraad, de theatertechniekploeg en de feestcom-

hebben georganiseerd.

missie. In de vierde klas kun je ook een brugklasmentor

officiele tweetalige opleiding
atheneum/gymnasium

helpen door leerlingmentor te worden.
In je rooster is iedere week een vaste middag vrijgemaakt
voor culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten.

keuze uit 8 extra examenvakken
Internationalisering
Binnen alle leerjaren organiseren wij excursies gericht op

Culturele activiteiten: We bezoeken diverse toneel-, dans-

wereldburgerschap. In klas 5 is hiervan het hoogtepunt de

en cabaretvoorstellingen. Deze voorstellingen zijn soms

stedenreis van vijf dagen naar een Europese stad. Wanneer

buiten de deur, maar vaak ook in ons eigen theater. We

je een tweetalige opleiding volgt, kun je deelnemen aan

laten je kennismaken met diverse professionele theater-

een aantal internationale activiteiten. Denk hierbij mogelijk

makers, maar je kunt er ook zélf aan de slag met allerlei

aan een weekverblijf bij een gastgezin in London of een

dans-, drama- en muziekprojecten.

(digitale) uitwisseling met leerlingen uit een ander land
die een tweetalige opleiding volgen. Dit alles onder voor

Sportieve activiteiten: Je maakt kennis met minder

ontwikkel jezelf tijdens het cultuur,
sport en maatschappij programma
eigen theater
dagelijks persoonlijke
begeleiding tijdens de dagstart

behoud van opgelegde restricties van de overheid.

bekende sporten, zoals sportklimmen, kanoën, squashen
en ligfietsen. We organiseren clinics met experts zodat

8 extra examenvakken

jij les krijgt van de allerbeste. Regelmatig worden er ook

Bij ons kun je naast de verplichte vakken ook bewegen,

sporttoernooien georganiseerd zodat jij kan laten zien wat

sport en maatschappij, muziek, drama, beeldende vorming,

je kunt!

filosofie, bedrijfseconomie en maatschappijwetenschappen,

online leerlingportaal
openbaar vervoer circa 400 meter

natuur leven en technologie als examenvak volgen.
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aanmelden
Wat leuk dat je op onze school wilt komen! Elke locatie heeft zijn
eigen aanmeldprocedure. Het is daarvoor belangrijk dat jij of je school
je aanmeldt op de locatie waar je leerrichting zich bevindt.

VMBO
Mevr. H. Broens
Teamleider onderbouw
E-mail: h.broens@dalton-dordrecht.nl
Telefoon: 078 - 751 10 00

MAVO/HAVO
Dhr. J. Koppelaar
Teamleider klas 1
E-mail: j.koppelaar@dalton-dordrecht.nl
Telefoon: 078 - 653 08 88

VWO
Dhr. J. Verbraak
Teamleider klas 1
E-mail: j.verbraak@dalton-dordrecht.nl
Telefoon: 078 - 652 65 75
Op het Stedelijk Dalton Lyceum gelden toelatingseisen.
Zo weten we zeker dat je een leerrichting volgt die bij jou
past. Voor toelating tot klas 1 kijken we naar het basisschooladvies dat voor 1 april is vastgelegd.

Bronvermelding; www.examenoverzicht.nl

aanmelding

Stedelijk Dalton Lyceum
Telefoon: 078 - 652 65 65
E-mail: daaromdalton@dalton-dordrecht.nl
Website: www.daaromdalton.nl

