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open dagen
vrijdag 1 februari, 19:00 - 21:00 uur
zaterdag 2 februari, 10:00 - 13:00 uur

informatieavond
voor ouders/verzorgers

dinsdag 27 november, 19:30 - 21:00 uur

school-in-bedrijf
> woensdag 12 december, 13:30 uur

Wat is een
school-in-bedrijf?
Jij en je ouders/verzorgers
krijgen

> woensdag 19 december, 13:30 uur

een

rondleiding

door de school terwijl de
lessen bezig zijn.
De rondleiding duurt

> woensdag 16 januari, 13:30 uur

ongeveer een
uurtje.

We vinden het
fijn als je je van te

voren even opgeeft voor
de school-in-bedrijf.
e-mail
dalton@stanislascollege.nl

> woensdag 30 januari, 13:30 uur

telefoon
015 750 60 40

Volg ons ook op Facebook en Instagram en ontdek nog meer over onze school
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Wat een feest, 100% van de kandidaten geslaagd
voor Anglia-examens. Deze 90 leerlingen hebben
extra Engels gevolgd.

StanislascollegeDaltonDelft Teamwork makes
the dream work in mavo 4 #kennismaking
#teamwork

Vind ik leuk

Reageren

Delen

StanislascollegeDaltonDelft Klas 1B was,
ondanks de warmte, cool bezig vandaag.
#brugklas #skiles #alpinesports

...

Goed nieuws!
Wij zijn het Stanislascollege Dalton Delft, één van de
zes scholen van ‘het Stanislas’. We zien ernaar uit om
jou en je ouders te verwelkomen want...
we hebben goed nieuws!
Het vertrouwde Stanislascollege biedt nu als eerste
in Delft het bekende daltononderwijs op mavo- en
havoniveau. In onze kleine, gezellige school geven
we je alle persoonlijke aandacht en structuur die je
nodig hebt. Ook krijg je volop kansen om je breed te
ontwikkelen. Dat zie je bijvoorbeeld aan alle culturele
en creatieve activiteiten die we tijdens en buiten de
lessen organiseren. Wij durven het gerust te zeggen:
dit is een hele fijne school waar je prettig zult werken
op weg naar je mavo- en/of havodiploma en waar je
je ook persoonlijk sterk ontwikkelt!

Mavo, havo of allebei?
Je krijgt een plaats in de brugklas die het beste past
bij je advies van de basisschool. Er zijn mavo-, mavo/
havo- en havobrugklassen. In de mavo/havobrugklas
krijg je les op havoniveau maar is er iets meer tijd
voor uitleg en instructie. Voor elk vak krijg je mavoen havocijfers. Aan het einde van de brugklas stroom
je door naar de afdeling die het beste bij je past. We
kijken daarvoor naar je cijfers, maar ook naar je studiehouding en je persoonlijke wensen en capaciteiten. Als je in de brugklas laat zien dat de mavo het
beste bij je past, maar je toch graag een havodiploma wilt halen, dan kun je op onze school na de mavo
soepel doorstromen naar de havo. Je opleiding duurt
dan slechts één jaar langer, maar je hebt wel twee diploma’s én je bent een jaartje ouder en wijzer als je
verder gaat leren.

Dalton op het Stanislas
Op onze school wordt daltononderwijs gegeven. Dat betekent onder andere dat we je helpen om voor de daltonuren te
kiezen voor lessen en begeleiding die jij nodig hebt en bij jou passen. Hierdoor ben je meer betrokken bij jouw eigen leerproces en ontwikkel je een actieve studiehouding. Door regelmatig terug te blikken (reflecteren) leer je jezelf ook steeds
beter kennen. Dit zijn allemaal vaardigheden die jou helpen op weg naar een succesvolle toekomst!

verantwoordelijkheid
Binnen een duidelijke structuur krijg je de ruimte om eigen keuzes te maken en dus ook de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan. Tijdens de vier daltonuren per week mag je zelf bepalen aan welk
vak je werkt.

samenwerking
Er zijn activiteiten waarbij je samenwerkt met andere leerlingen. Met je klas is tijdens mentorlessen aandacht voor sociale vaardigheden. Ouders worden nauw betrokken bij je leerproces.

effectiviteit
Je gaat effectiever met je tijd om, omdat je tijdens daltonuren zelf bepaalt aan welk vak je werkt. Hierdoor
ontwikkel je een actieve studiehouding op school en thuis

zelfstandigheid
De keuzevrijheid tijdens de wekelijkse 4 daltonuren, de extra mentoruren in de brugklas én de periodeplanners zorgen ervoor dat je veel meer betrokken bent bij jouw eigen leerproces en dat je altijd zelfstandig verder kunt werken. Een zelfstandige studiehouding komt heel goed van pas op je vervolgopleiding!

reflectie
Samen met je mentor en docenten blik je regelmatig terug op je leerproces; heb je voldoende tijd aan de
vakken besteed, heb je de daltonuren efficiënt gebruikt, wat ga je verbeteren in de komende periode, etc.

Daltonuren

Chromebook & planners

Elke week krijg je vier daltonuren. Een daltonuur gebruik je

Alle leerlingen hebben naast boeken

meestal om zelfstandig te werken aan een vak naar keuze.

en schriften een Chromebook.

Als je achterloopt op je planning, wordt het daltonuur ge-

Deze dunne en lichte laptop ge-

bruikt om een vakles te bezoeken.

bruik je thuis en op school voor

Als je extra ondersteuning nodig hebt voor bijvoorbeeld

het plannen van huiswerk en

taal of rekenen, dan wordt deze ook tijdens een daltonuur

het maken van opdrachten.

gegeven.

Een schooljaar is opgedeeld

Soms heb je een gesloten daltonuur. Je volgt dan met je

in vier periodes. Voor elk vak

klas een verplichte module zoals muziek of een activiteit

krijg je een overzicht van wat je

op het gebied van sociale vaardigheden. Ook kun je je tij-

in een periode moet leren en doen.

dens daltonuren inschrijven voor modules op het gebied

Dit noemen we een periodeplanner. De

van talentontwikkeling, zoals muziek, fotografie of koken.

planners staan in je digitale leeromgeving.
Via internet kunnen jij, je ouders en je leraren altijd je planners bekijken. Samen met je mentor bespreek je regelmatig de voortgang en planning van je schoolwerk.

Extra contact met je mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers
het eerste aanspreekpunt. Binnen het daltononderwijs
heeft de mentor een extra belangrijke rol. In plaats van
één mentoruur per week, heb je in de brugklas wekelijks
drie contacturen met de mentor. In leerjaar twee en drie
heb je twee contacturen per week.
In deze lessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden zoals het leren-leren, zelfstandigheid,
plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor je schoolwerk. Ook wordt de mentorles gebruikt voor groepsvorming en het behandelen van sociaal-emotionele onderwerpen zoals omgaan met elkaar
en hoe je je voelt op school.

Doorstroming
Op onze school kun je je mavo- en havodiploma halen.
Leerlingen met een mavodiploma stromen door naar het
mbo en leerlingen met een havodiploma
kunnen naar het hbo. Een leerling
met een mavodiploma kan er
ook voor kiezen om na de
mavo naar de havo te
gaan. Dat gaat soepel
bij ons.

Aanmelden

Aanmelden van leerlingen die wonen in Den Haag,

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden vanaf 9

Rijswijk, Leidschendam, Voorburg of Leidschenveen

februari 2019. Het aanmeldformulier kunt u printen vanaf

Ook voor ouders/verzorgers van buiten Delft geldt de aan-

onze website of ophalen bij de receptie van onze school.

meldingsperiode van 9 tot 23 februari 2019. Let u erop

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u inleveren bij de

dat u doorgaans een apart aanmeldformulier aan de ba-

receptie van de school of opsturen naar: Stanislascollege

sisschool moet vragen om uw kind aan te melden op een

Dalton Delft, t.a.v. intakecommissie, Reinier de Graafpad

school in Delft. U kunt ook gebruikmaken van het aan-

1, 2625 DT Delft

meldformulier van het Stanislascollege.
Meer informatie over deze aanmeldprocedure, staat op

Plaatsing en toelating

www.bovohaaglanden.nl

Leerlingen die uiterlijk 23 februari zijn aangemeld, plaatsen wij gegarandeerd, mits het advies passend is. Deze

Vragen

leerlingen krijgen uiterlijk 6 april bericht over de toelating.

Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school,
kunt u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder.

Wennen aan je nieuwe school
Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al voor
de zomervakantie langs. Je leert die dag al je klasgenoten
en je mentor kennen.
Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken toegestuurd. Dat scheelt een hoop gesjouw!
Na de zomervakantie starten we met kennismakingsactiviteiten en leggen we uit hoe alles werkt op school. Ook
krijg je de eerste week je Chromebook en leggen we je uit
hoe je je Chromebook kunt gebruiken voor het plannen en
bekijken van je schoolwerk.
Ouder(s)/verzorger(s) nodigen wij snel uit voor een kennismakingsavond.
Na een paar weken gaan we met alle brugklassers een paar
dagen op kamp. Tijdens dit kamp leren de leerlingen elkaar
goed kennen, ook als ze niet bij elkaar in de klas zitten. Dit
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Bronvermelding: Enkele foto’s in deze folder zijn gemaakt door de VO-gids, maar wel op onze school.

legt de basis voor een gezellige en vertrouwde schooltijd!

