KOM JE OOK NAAR
HET DALTON LYCEUM
BARENDRECHT?
Dynamisch

Lerend

Betrokken

Informatiefolder
gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo
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Kom je ook naar het
Dalton Lyceum Barendrecht?
Zit jij in groep 8? Een belangrijk moment: de schoolkeuze
komt eraan! Leuk en spannend, maar misschien ook best lastig.
Want hoe kies je een school voor voortgezet onderwijs?
Waar moet je rekening mee houden en hoe kom je erachter
welke school bij jou past? In deze folder krijg je een indruk van
alles wat het Dalton Lyceum Barendrecht jou te bieden heeft.
Kom gewoon kennismaken en samen met je ouders rondkijken
tijdens de Open Dag!
Kijk voor meer informatie op www.daltonbarendrecht.nl.
Heb je nog vragen? Neem gerust even contact met ons op.
Je kunt mailen via infogroep8@daltonbarendrecht.nl of
bellen naar 0180-642180.

Haal het beste uit jezelf!
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Over onze school
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school waar je terecht kunt voor
gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo. Als je van groep 8 komt ligt er een
nieuwe, grote, spannende toekomst voor je open. Wij op het Dalton Lyceum Barendrecht
willen je heel graag helpen bij je volgende stappen binnen het onderwijs. Natuurlijk is
school er om iets te leren, jezelf verder te ontwikkelen, je voor te bereiden voor ver
volgonderwijs voor over 4,5 of 6 jaar. Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat
je je in deze jaren prettig en veilig voelt op onze school. Met ongeveer 1750 leerlingen is
het Dalton Lyceum Barendrecht een grote school. Maar omdat we werken met verschil
lende basisteams merk je daar eigenlijk niet veel van. Zo heeft elk basisteam een eigen,
vaste plek binnen het schoolgebouw. Een team bestaat uit een groep klassen met een
eigen teamleider, een teamassistente en teamdocenten. Deze teamdocenten zijn ook de
mentoren van de verschillende klassen. Een mentor is een vaste klassenleraar die ervoor
zorgt dat alles met jou en met je klas goed verloopt. De mentor let op je resultaten en
of je je prettig voelt op school. Hij praat met je leraren en tijdens de ouderavonden ook
met je ouders. Als je eens ergens mee zit, kun je altijd bij je mentor terecht.

Daltononderwijs
Bij daltononderwijs staat de leerling centraal; het gaat om jou. Dit betekent dat je de ruimte
en mogelijkheden krijgt om nieuwe dingen te leren op een manier die bij jou past. Wat vind
je leuk en waar ben je goed in? Door de uitleg van de leraar weet je wat er van je verwacht
wordt. Je kunt op bepaalde momenten zelf beslissen hoe en wanneer je aan een taak werkt.
Soms doe je dit alleen, maar vaak werk je samen met andere leerlingen in een groepje en help
je elkaar. Je krijgt handige hulpmiddelen zoals een weektakenplanner, waardoor je een goed
overzicht hebt van de opdrachten die je moet doen. En natuurlijk kun je rekenen op begeleiding
van je leraar.
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Wat is de basis van het
daltononderwijs?
Samenwerken
Elke leerling heeft een eigen karakter, eigen talenten en kennis. Door samen te werken met
andere leerlingen en de docenten kun je met en van elkaar leren. Ook leer je in een groep
rekening te houden met anderen en hoe je elkaar kunt helpen.
Vrijheid en Verantwoordelijkheid
Op school heb je te maken met huiswerk, taken, werkafspraken en schoolregels. Binnen deze
grenzen krijg je de vrijheid om te ontdekken en uit te proberen wat voor jou de beste manier
is om nieuwe dingen te leren. Zo leer je geleidelijk zelf keuzes te maken en verantwoordelijk te
zijn voor je eigen werk.
Effectiviteit
Door actief aan de slag te gaan, plannen te maken en samen te werken met anderen leer je
op welke manier je het beste je doelen kunt bereiken. Waar ben je mee bezig, hoe doe je dat
en wat levert het je op? Je ontdekt wat je nog kunt verbeteren om meer te halen uit je werk.
Zelfstandigheid
Je leert zelf actief aan de slag te gaan met de leerstof en de taken. Hierbij hoort het inplannen
en het uitvoeren van het schoolwerk. Je leert oplossingen te zoeken en zelfstandig keuzes te
maken die bij jou passen en een goed resultaat opleveren.
Reflectie
Nieuwe dingen leren kost tijd en energie. Vind je de taken gemakkelijk of heb je juist meer
tijd nodig omdat de opdrachten toch moeilijker zijn dan je had verwacht? Het kan lastig zijn
om vooraf goed in te schatten wat er allemaal bij komt kijken om je taken goed uit te voeren.
Daarom is het belangrijk om hier over na te denken, ervaring op te doen en er met andere
leerlingen en de docent over te praten.
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Digitaal Ondersteund
Daltononderwijs
Een brugklasleerling op het Dalton Lyceum heeft elke dag zijn iPad bij zich.
Want in veel lessen wordt gebruik gemaakt van de iPad ter ondersteuning van de lesstof.
Zo kun je interactief reageren op de presentatie van de docent, worden testen afgenomen,
lever je digitaal je huiswerk in en kun je checken hoe je rooster eruit ziet.
Ook is een iPad handig omdat de lesstof meer op de leerling zelf afgestemd kan worden.
Wil je een rekenopdracht om nog eens te oefenen of heb je zin om meer te lezen over een
bepaald onderwerp? Dat kan digitaal. Daarnaast kun je met je wachtwoord inloggen in het
Magister Webportal en met een speciale App en bekijken welke cijfers je dit schooljaar
hebt gehaald.
Met een iPad kun je digitaal werken en dat is nuttig en praktisch en hoort bij een moderne school.
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Dynamisch Dalton
Naast het volgen van de gewone lesuren heb je tijdens de daltonuren de vrijheid om
zelf een vak te kiezen waar je meer over wilt weten. Ook is het mogelijk extra vakken
te volgen zoals VTO (versterkt talenonderwijs) Engels en de kunstklassen. Bij het ver
sterkt talenonderwijs werk je toe naar internationaal erkende certificaten of diploma’s.
Bij de kunstklassen kun je je creativiteit, muzikaliteit of theatertalent ontdekken en
verder ontwikkelen. Het is natuurlijk leuk om meer over kunst te leren maar vooral om
er zelf mee bezig te zijn!
De activiteiten buiten de lessen zijn heel verschillend. Enkele voorbeelden:
introductiedagen voor de brugklassen, (internationale) werkweken, gedichtenavonden en debatwedstrijden, in elk leerjaar vakgebonden excursies en het muzikale
theaterprogramma ‘Live on Stage’. Op het Dalton Lyceum is altijd iets te beleven!
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Haal het beste uit jezelf
Zoals op iedere andere school krijg je klassikale lessen op het Dalton Lyceum Barendrecht.
Maar we hebben ook zogenaamde daltonuren die je zelf mag plannen. Want we
vinden het vooral belangrijk dat iedere leerling keuzes kan maken en de ruimte krijgt
om zelf aan de slag te gaan. We werken samen en leren met en van elkaar.
Om dit in praktijk te brengen, werken we op onze school vanuit de kenmerken van
daltononderwijs. Hiermee ben je goed voorbereid op het vervolgonderwijs of op een
baan in de toekomst. Want natuurlijk moet je ook daar een zelfstandige werkhouding
hebben, samenwerken met anderen en de verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen keuzes.
We helpen je hier stap voor stap bij. Samen spreken we af welke taken en doelen je hebt
en hoeveel tijd je hiervoor krijgt. Omdat je kunt kiezen voor verschillende werkvormen
is het leren afwisselend en boeiend. En je mag fouten maken, je leert door te durven
doen. Je krijgt persoonlijke aandacht, begeleiding en vooral ons vertrouwen.
Want vertrouwen is de basis. We dagen je uit het beste uit jezelf te halen!

Leerling in beeld
Op onze school ben jij als leerling de belangrijkste persoon. We willen niet alleen
dat jij het beste uit jezelf en de ander haalt, maar ook dat je je schooltijd afsluit met
een diploma op het niveau dat bij jou past. Daarom werken de docenten en mentoren
met elkaar samen. Voor de ouders van onze leerlingen zijn we gemakkelijk bereikbaar,
telefonisch of via e-mail. Ook hebben onze docenten regelmatig contact met ouders
tijdens de ouderavonden. Dan wordt besproken hoe het gaat, of alles goed loopt en
of er misschien nog ergens extra hulp nodig is. We hebben op onze school een team
van specialisten (bijvoorbeeld de zorgcoördinator en de dyslexiecoach) die we
kunnen inschakelen als die extra hulp nodig is.

Technasium
Houd jij ervan dingen te ontdekken, te onderzoeken, te ontwerpen en creatieve oplossingen
te verzinnen? Dan is het technasium vast de juiste keuze voor jou! Bij het technasium krijgen
we echte opdrachten van bedrijven en instellingen of bijvoorbeeld van de gemeente die in de
praktijk uitgevoerd moeten worden.
Welk idee is het meest geschikt om het probleem op te lossen? Met je werkgroep denk je
na over de beste aanpak van het project en ga je aan de slag om dit uit te voeren.
Hiervoor hebben we een speciaal technasiumlokaal dat helemaal professioneel is ingericht
om aan al die uitdagende en creatieve opdrachten te werken. Het technasium is bestemd
voor havo en vwo-leerlingen.
Het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) staat centraal en wat je hier allemaal leert, sluit goed
aan bij een technische vervolgstudie aan de HTS of universiteit. Maar veel meer dan dat.
Je leert creatief denken, oplossingen zoeken,
samenwerken, problemen van meer kanten
bekijken, enzovoort. Juist die vaardigheden
die in onze moderne maatschappij zo
belangrijk zijn.
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Gymnasium
Ben jij een groep 8 leerling met een vwo-advies? Dan kun je
ervoor kiezen naast het programma van de atheneumleerlingen
het vak Latijn te volgen. Dan volg je de gymnasiumopleiding.
Vanaf het tweede leerjaar wordt ook het vak Grieks aangeboden.
Op het gymnasium krijg je verder meer speciale opdrachten en
ondernemen we samen allerlei activiteiten op het gebied van cultuur
en geschiedenis. Eigenlijk volg je dus méér vakken dan andere leerlingen. En soms
ga je sneller door de lesstof heen of ga je wat dieper op de lesstof in. De gymnasium
leerling wil dat ook en kan dat aan. Met een gymnasiumdiploma heb je een prima
basis voor een vervolgstudie aan de universiteit.

Extra Vakken
VTO Engels
Ben je goed in talen en zoek je meer uitdaging?
Tijdens de VTO-lessen is er veel aandacht voor de praktische
vaardigheden spreken en luisteren. Maar ook het lezen en
schrijven van de taal komt aan bod.
Bij het versterkt talenonderwijs werk je toe naar internationaal
erkende certificaten of diploma’s.
Kunstlessen
Bij de kunstklassen kan je je creativiteit, muzikaliteit, theatertalent
en danstalent ontdekken en verder ontwikkelen.
In het Atelier kun je kennismaken met materialen en technieken op
het gebied van beeldend vormgeven. Denk aan fotografie, schilderen,
tekenen en boetseren.
Bij de podiumvakken wordt geoefend met zang,
dans en drama en repeteren we met elkaar voor
optredens.
Binnen een groep werk je samen met andere
leerlingen van verschillende niveaus.
Het is natuurlijk leuk om meer over kunst
te leren maar vooral om er samen mee bezig
te zijn!

11

Haal het beste
uit jezelf!
Contact
Telefoon: 0180 - 64 21 80
E-mail: infogroep8@daltonbarendrecht.nl
Internet: www.daltonbarendrecht.nl

Bezoekadres
Zichtwei 1
2992 ZA Barendrecht

Postadres
Postbus 408
2990 AK Barendrecht

