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Overgang ging supergoed

Actief leren
op de

daltonschool
Een daltonschool in jouw buurt?
Daar kun je ook naartoe als je niet
op een dalton-basisschool hebt
gezeten. Want deze manier van
werken heb je snel onder de knie.
Echt, voor je het weet kun jij ook
zelf je taken plannen.

“Ik ging van een normale basisschool naar een
daltonschool. Het was allemaal wel heel nieuw,
maar ik werd met alles heel goed geholpen. Er
werd duidelijk uitgelegd hoe alles hier werkt.
Daltononderwijs gaat voor een groot deel om
plannen, maar het maakt niet uit als je er nog niet
zo goed in bent, want je wordt daar ook mee
geholpen. De overgang is gewoon supergoed
gegaan en ik voel me hier heel erg thuis!”

Indy van Tienderen (13)
Haarlemmermeerlyceum Zuidrand,
Hoofddorp

Je wordt heel zelfstandig!
WAT HOUDT HET PRECIES IN?
Op een daltonschool ga je zelfstandig werken,
samenwerken met andere leerlingen en je leert zelf
plannen. Je krijgt precies dezelfde vakken als op elke
andere school en je haalt hetzelfde diploma.
WAAR KOMT HET VANDAAN?
Het daltononderwijs is zo’n honderd jaar geleden in
Amerika ontworpen door lerares Helen Parkhurst. Zij
stond als 18-jarige al voor de klas, maar wilde af van het
destijds starre, klassikale Amerikaanse onderwijssysteem,
waar kinderen maar moesten stilzitten en luisteren. Ze wilde
een school waar leerlingen op een actieve manier leren. Ze
noemde haar onderwijsconcept naar het dorp Dalton, waar
ze haar eerste experimenten met dit concept mocht opzetten.
VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Op een daltonschool krijg je de vrijheid om je schoolwerk
(taken) naar eigen inzicht te plannen. Je mag vaak
samenwerken met klasgenoten. Bij deze vrijheid hoort ook
eigen verantwoordelijkheid: je laat zelf in verslagen zien wat
je hebt geleerd. De docenten volgen je leerproces en sturen
soms bij. Elke dag heb je een 'daltonuur', tijd die je naar eigen
inzicht mag besteden.

Daltonvereniging
Meer informatie: Nederlandse
Dalton Vereniging
www.dalton.nl

“Als je het plannen in het begin moeilijk
vindt, krijg je er hulp bij, hoor! We
werken vaak samen in groepjes. Dat
is een beetje geven en nemen.
Maar als je een goede planning
en taakverdeling maakt en
naar elkaar luistert, kom je
er altijd wel uit!”

Amilia Khaira Singh,
Dalton Lyceum,
Barendrecht
Staat één van onderstaande daltonscholen in jouw
regio? Dan kun je er meer over lezen achterin je VO Gids!
ALKMAAR: Stedelijk Dalton College Alkmaar
ALMERE: Helen Parkhurst
AMSTERDAM: Calandlyceum
BARENDRECHT: Dalton Lyceum Barendrecht
BERGEN OP ZOOM: Roncalli Scholengemeenschap
BERGSCHENHOEK: Wolfert Lyceum
GRONINGEN: Topsport Talentschool Groningen,
Werkman vmbo
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie ZR)
PURMEREND: SG Nelson Mandela
RODEN: rsg de Borgen Ronerborg
ROTTERDAM: Montfort College, PT010 - Theater en Dans,
Wolfert Dalton
UITHUIZEN: Het Hogeland College Uithuizen
WOLDENDORP: Dollard College, vestiging Woldendorp
ZOETERMEER: Erasmus College Dalton Zoetermeer

VO GIDS

