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MAVO, MAVO/HAVO EN HAVO
Op onze school krijg je een plaats in een klas die het 

beste past bij je jou. We hebben mavo-, havo- en  

mavo/havo-brugklassen. 

In de mavo/havo-brugklas krijg je les op havoniveau en 

is er wat extra tijd voor uitleg en instructie. Voor elk vak 

ontvang je een havo- en een mavocijfer. Op basis van je 

resultaten en studiehouding stroom je door naar mavo 

of havo. 

Wordt het mavo? Dan kan je altijd na je diploma ook 

nog je havodiploma bij ons op school halen!

HET 
BEGINT
BIJ JOU

Welkom bij Stanislas Dalton Delft. Wij zijn een kleine en 

gezellige daltonschool voor mavo en havo. We hebben een 

duidelijke structuur. Hierdoor weet jij altijd waar je aan toe 

bent. We leren je goed plannen. Zo houd je na school tijd 

over voor andere dingen!

Ook buiten de lessen is van alles te ontdekken. Kies jij voor 

een DJ-workshop of speel je straks mee in de musical? 

WIL JIJ WETEN OF ONZE SCHOOL BIJ JOU PAST?
Kom langs tijdens de open dag of lesjesavond. Of kies 

voor een rondleiding met een klein groepje tijdens de 

oriëntatiemiddag. Hopelijk zien we je snel!



VEEL STRUCTUUR
Elk schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Voor elk vak 

krijg je een periodeplanner waarin staat wat je in die 

periode gaat leren en doen. Zo weet jij altijd wat je docent 

in de les behandelt en wat het maak- en leerwerk is. Je 

leert om je schoolwerk goed te plannen met behulp van de 

daltonagenda. 

Naast boeken en schriften heb je een Chromebook. Deze 

krijg je bij je start op onze school. Hiervoor hoef je niets te 

betalen. 

MEER MAATWERK
Elke week heb je vier daltonuren waarin je zelf mag bepalen 

aan welk vak je werkt. Snap je iets niet bij wiskunde? 

Kies dan voor een daltonuur wiskunde zodat je om uitleg 

kunt vragen. Heb je nog wat leerwerk? Kies dan voor een 

daltonuur zelfstandig werken. Zo sluiten de lessen beter aan 

op wat jij nodig hebt en ga je slimmer met je tijd om. Ook 

begeleiding, zoals voor dyslexie, kan tijdens een daltonuur 

gegeven worden. Omdat je elke week daltonuren kiest, ben 

je meer betrokken bij je leerproces. Hierdoor ontwikkel je 

een zelfstandige en verantwoordelijke studiehouding. Dit 

komt goed van pas als je straks verder gaat leren.

SAMEN W E R K I N G

ZELFS TA N D I G H E I D

EFFEC T I V I T E I T
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MEER 
CONTACT 

MET JE MENTOR
Op onze school heeft de mentor een extra belangrijke rol. 

Je hebt in de brugklas twee mentorlessen en een studieles 

per week. In deze lessen gaat het over studievaardigheden 

en sociale vaardigheden zoals omgaan met elkaar en hoe 

je je voelt op school.

Regelmatig heb je ook een persoonlijk gesprek met je 

mentor. Je bespreekt of je voldoende tijd aan elk vak hebt 

besteed. Of je de daltonuren efficiënt hebt gebruikt. En over 

wat je de komende tijd wilt verbeteren, etc?

Jij en je ouders/verzorgers worden minimaal drie keer per 

jaar uitgenodigd voor een MOL-gesprek (Mentor, Ouder, 

Leerling).

MEER DAN EEN DIPLOMA
Het gaat op onze school niet alleen om het leren van 

vakken. Zelfkennis, zelfvertrouwen én goed kunnen 

omgaan met anderen vinden wij net zo belangrijk. 

Je ontdekt je talenten tijdens activiteiten op het 

gebied van kunst, cultuur en sport. Ook kan iedereen 

elk schooljaar meedoen aan de musical. Wil je beter 

worden in Engels? Kies dan voor Anglia. Je kunt dan 

zelfs een internationaal erkend diploma halen. 

Elk jaar kiezen we met elkaar een goed doel waar 

we geld voor inzamelen. Samen met de leerlingen 

organiseren we allerlei activiteiten. 



OPEN HUIS
> vrijdag 3 februari     

   19:00 - 21:00 uur

> zaterdag 4 februari   

   10:00 - 13:00 uur

ORIËNTATIEMIDDAG
Een rondleiding voor jou en je ouders. 

Tijd: 16:00 - 17:00 uur.

>   maandag 21 november

>   donderdag 24 november

>   woensdag 11 januari

>   vrijdag 10 februari

MELD JE AAN VIA DE QR-CODE 
OF  VIA DE WEBSITE

LESJESAVOND
Jij volgt twee lesjes en je ouders 

krijgen informatie. 

Tijd: 19:00 - 20:30 uur.

>  maandag 7 november

>  woensdag 16 november

>  dinsdag 22 november

MELD JE AAN VIA DE QR-CODE 
OF  VIA DE WEBSITE

KOM 
KENNISMAKEN



AANMELDING & PLAATSING
Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders kunnen je aanmelden 

vanaf zaterdag 11 februari. Dat kan digitaal op onze website. Hulp 

nodig? Neem dan contact met ons op. We maken dan een afspraak 

om je samen in te schrijven. 

Als je uiterlijk 24 februari bent aangemeld, krijg je op 5 april bericht 

van de plaatsing.

        SCAN DE CODE EN MELD JE DIGITAAL AAN 

WENNEN AAN JE NIEUWE SCHOOL
Als nieuwe leerling kom je al voor de zomervakantie een middag 

kennismaken. Je leert deze middag je klasgenoten en je mentor alvast 

kennen. Zo is de start van het schooljaar wat minder spannend. 

Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. 

Je Chromebook ontvang je in de eerste week van het schooljaar.

Het schooljaar start met een introductie vol activiteiten en uitleg.

Je ouders worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond. 

VRAGEN
Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze 

school, kunnen jij en/of je ouders altijd contact met 

ons opnemen via de contactgegevens hiernaast.

ALS 
JE KIEST 

VOOR ONZE 
SCHOOL

Reinier de Graafpad 1

2625 DT Delft

015 750 60 40

dalton@stanislascollege.nl

www.stanislasdaltondelft.nl
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