
Het begint bij jou!

mavo | havo  



Kom kennismaken!

Lesjesavond
Tijdens een lesjesavond volg je twee lesjes en krijgen je 

ouders/verzorgers informatie over de school. 

De lesjesavond start om 19:00 uur en duurt tot 20:30 uur. 

Wij organiseren een lesjesavond op:

>  maandag 15 november

>  dinsdag 23 november

>  donderdag 2 december

Je kunt je aanmelden via deze 

QR-code of via de website: 

www.stanislascollege.nl/dalton-delft

Oriëntatiemiddag
Jij en ouders/verzorgers krijgen een rondleiding door de 

school in een kleinschalige setting. Zo heb je de ruimte om 

goed rond te kijken en vragen te stellen. De rondleiding 

start om16:00 uur en eindigt rond 17:00 uur

Wij organiseren een oriëntatiemiddag op:

> woensdag 1 december

> donderdag 9 december

> dinsdag 11 januari

> woensdag 9 februari

> dinsdag 15 februari

Je kunt je aanmelden via deze 

QR-code of via de website: 

www.stanislascollege.nl/dalton-delft

Open dagen
vrijdag 28 januari        19:00 - 21:00 uur

zaterdag 29 januari    10:00 - 13:00 uur



Mavo, havo of allebei

Je krijgt een plaats in de brugklas die het beste past bij 

je advies. Er zijn drie soorten brugklassen: een mavo-

brugklas, een havo-brugklas en een mavo/havo- 

brugklas. 

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

en wordt extra tijd besteed aan uitleg en instructie. 

Voor elk vak krijg je een havo- en een mavocijfer. 

Je hebt twee jaar de tijd om te ontdekken welke 

afdeling het beste bij je past. Aan het eind van 

leerjaar 1 of 2 stroom je door naar de havo of de 

mavo. 

Wordt het de mavo, dan kan je altijd na je diploma 

ook nog je havodiploma bij ons halen! 

Welkom!
Wij zijn Stanislas Dalton Delft, een kleinschalige 

school voor mavo en havo. Je zult het vast fijn 

vinden dat we je hier een duidelijke structuur 

bieden. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. 

Je leert bij ons goed plannen. Zo houd je na 

school tijd over voor andere dingen! 

Als je moeite hebt met een vak, kies dan voor 

extra hulp tijdens een daltonuur.

Ook buiten de lessen is er van alles te 

ontdekken. Ga jij voor een DJ-workshop of 

speel je straks mee in de musical? 

Wat voor jou belangrijk is en wat je leuk vindt, 

daar draait het om. Het begint bij jou!

Wil je meer weten?

Kom langs en ontdek of onze 

school iets voor jou is! 

Kun je niet wachten?  

Bekijk dan alvast een korte 

film via deze QR-code of 

bezoek onze website: 

www.stanislascollege.nl/dalton-delft



Dáárom kies je voor Dalton!

Veel structuur
Elk schooljaar is opgedeeld in vier 

periodes. Voor elk vak krijg je een 

periodeplanner waarin staat wat je in 

die periode moet leren en doen. Samen 

met de daltonagenda leer je om je 

schoolwerk goed te plannen. Je mentor 

helpt je hierbij. 

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. Zo sluiten de lessen beter aan 

op wat jij nodig hebt. 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. Heb je moeite met spelling? Kies 

voor een daltonuur Nederlands, zodat je 

je spelling kunt versterken. 

Betere studiehouding
Omdat je elke week daltonuren kiest, 

ben je meer betrokken bij je leerproces. 

Je mentor begeleidt je bij het maken van 

de keuzes en houdt je voortgang in de 

gaten.   

Regelmatig blik je met je mentor terug; 

heb ik voldoende tijd aan de vakken 

besteed, heb ik de daltonuren slim 

gebruikt, wat ga ik verbeteren in de 

komende periode, etc? 

Zo leer je jezelf steeds beter kennen 

en ontwikkel je een zelfstandige en 

verantwoordelijke studiehouding. 

Hiermee heb jij straks een voorsprong 

als je verder gaat leren.

sam

enwerking

zelfstandigheid

effectiviteit

verantwoordelijk
hei

d reflectie



Extra contact met je mentor
Bij ons heeft de mentor een extra belangrijke rol. 

In plaats van één mentoruur per week, heb je in de 

brugklas wekelijks twee mentoruren en een studieles. 

In deze lessen gaat het over studievaardigheden  

zoals leren-leren, zelfstandigheid, plannen, samen-

werken en verantwoordelijkheid. 

Ook worden deze lessen gebruikt voor groepsvorming 

en thema’s zoals omgaan met elkaar en hoe je je voelt 

op school.

Regelmatig heb je een persoonlijk gesprek met je 

mentor over je voortgang en over hoe je je voelt in de 

klas en op school. Een paar keer per jaar nodigen we 

jou en je ouders/verzorgers uit voor een MOL-gesprek 

(Mentor-Ouder-Leerling), waarin we bespreken hoe het  

met je gaat, op school en persoonlijk. 

Meer dan een diplomaOp het Stanislas Dalton Delft gaat het om meer dan het leren van vakken.  Er is aandacht voor je totale ontwikkeling. Zelfkennis, zelfvertrouwen én goed omgaan met anderen vinden wij net zo belangrijk. 
Om je uit te dagen nog meer talenten te ontdekken, kun je daltonplusuren kiezen. Het aanbod kan per jaar verschillen. Een paar voorbeelden zijn: fotografie, sport, muziek, DJ of dans. 

Ook kan iedereen elk schooljaar meedoen aan een musical.

Op onze school kun je meedoen met Anglia.Anglia is een programma waarmee je nog beter wordt in Engels. Door elk jaar mee te doen, haal je een steeds hoger niveau. 

In de school is een actieve leerlingenraad waar ook jij lid van kunt worden.

Elk jaar kiezen de leerlingen een goed doel waar we geld voor inzamelen. Leerlingen verzinnen zelf allerlei activiteiten die we vervolgens met elkaar organiseren. 



Aanmelden
Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders/ 

verzorgers kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 5 februari. 

Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de admini- 

stratie van onze school of kun je downloaden vanaf onze 

website: www.stanislascollege.nl/dalton-delft.

Het ingevulde formulier kan digitaal worden ingeleverd 

of worden afgegeven bij de receptie van onze school. 

Op onze website staat meer informatie over het (digitaal) 

aanmelden. 

Aanmelden via BOVO Haaglanden
Ook als je op een basisschool zit, die valt onder BOVO 

Haaglanden, kun je je op onze school aanmelden tussen 12 

en 25 februari. Je kunt het aanmeldformulier van de BOVO 

óf het aanmeldformulier van onze eigen school gebruiken. 

Het ingevulde formulier kan digitaal worden ingeleverd 

of worden afgegeven bij de receptie van onze school. 

opstuurt (zie adres onderaan op deze pagina). 

Er geldt een gegarandeerde plaats bij een passend advies. 

Op 7 april krijg je bericht over de toelating. 

Bericht over de plaatsing
Als je uiterlijk 25 februari bent aangemeld én een passend 

advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden. 

Je krijgt op 7 april bericht over de toelating.

Wennen aan je nieuwe school
Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al in juli 

een middag kennismaken. Je leert die dag je klasgenoten 

en je mentor kennen. Zo is de start van het schooljaar wat 

minder spannend. Aan het einde van de zomervakantie 

krijg je je boeken thuisgestuurd.

Het schooljaar starten we met kennismakingsactiviteiten 

en leggen we uit hoe alles werkt op school.Ook krijg je in 

de eerste week je Chromebook en leggen we uit hoe je deze 

kunt gebruiken. 

Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een 

kennismakingsavond. 

Vragen?
Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school, 

kunnen jij en je ouders/verzorgers altijd contact met ons 

opnemen via de contactgegevens hiernaast.

Reinier de Graafpad 1 | 2625 DT Delft

T  015 750 60 40

E  dalton@stanislascollege.nl

www.stanislascollege.nl/dalton-delft

Als je kiest voor onze school


