


Waarom Wolfert Dalton?

Wij gaan er samen met jou voor zorgen dat 
jij klaar bent voor de toekomst. Dat doen we 
door ons daltononderwijs, door masterclasses 
en door waardevolle ervaringen zoals het  
reizenprogramma. 

Bij Wolfert Dalton leer je die vaardigheden 
waarmee jij optimaal kunt uitblinken op 
school en in het vervolgonderwijs. 

Je leert verantwoordelijkheid nemen, keuzes 
maken, zelfstandig werken en samen te  
werken aan jouw leerdoelen. Zo haal jij  
een diploma op jouw niveau: mavo, havo, 
atheneum of gymnasium en ben je klaar  
voor de toekomst!



Ben jij klaar voor Dalton? 

Wil jij...
• door samen te werken nog meer ontdekken?

• zelfstandig kunnen werken?

• verantwoordelijkheid leren nemen?

• nadenken over de keuzes die je maakt, oftewel reflecteren?

•  goed met je tijd leren omgaan, zodat je naast school ook  

tijd hebt voor leuke dingen?

Als je dit wilt, dan ben jij klaar voor Wolfert Dalton. Wij gaan 

jou helpen om er een fantastische en succesvolle schooltijd 

van te maken. Scan de code op de achterzijde en ontdek  

Wolfert Dalton.

Onderwijsaanbod

Wolfert Dalton biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium 

aan. Daardoor heb je de mogelijkheid om door te groeien in 

hetzelfde schoolgebouw, van mavo naar havo en van havo 

naar vwo. Naast je gewone vakken krijg je daltonuren.  

Jij bepaalt, soms in overleg met je mentor, in welk lokaal je aan 

welk vak gaat werken. Zo leer je verantwoordelijkheid nemen 

en zelfstandig te werken. Tijdens de daltonuren kun je extra 

vragen stellen, verdiepende opdrachten doen of je huiswerk 

op school maken en direct hierover vragen stellen.



Versterkt talenonderwijs

Wij bereiden je voor op een wereld waarin tussen landen 

steeds meer wordt samengewerkt. Bij de vreemde talen  

zul je merken dat er zoveel mogelijk in die taal gesproken 

wordt. Zo leer je de taal het beste. Je kunt ook extra  

certificaten behalen; voor Engels het Cambridge-certificaat  

en Anglia-certificaat en in samenwerking met het Goethe- 

instituut en DELF scolaire kan je ook certificaten voor Duits 

en Frans halen. Daarom dus! Wolfert Dalton.

Masterclasses

Wil jij nog meer uitdaging? Geen probleem! Op school bieden 

we in de daltonuren en soms ook na schooltijd masterclasses 

aan. Dat zijn extra activiteiten, zoals filosofie, robotica, maar 

ook de talentenavond, theatermaken op school, de First Lego- 

league, het DNA-lab bij biologie en debatwedstrijden. 

Kunst, cultuur en reizen

Dalton betekent ook je horizon verbreden. Gedurende je 

schooltijd bij Wolfert Dalton maak je verschillende reizen.  

Tijdens deze reizen krijg je verantwoordelijkheid, je maakt 

kennis met andere culturen en talen en je leert je school-

genoten op een hele andere manier kennen. 

Daarnaast biedt Wolfert Dalton iedere leerling een cultuur-

traject met uitdagende en creatieve opdrachten.

Elkaar kennen en vertrouwen

Met elkaar zorgen we voor een omgeving waarin iedereen 

zich prettig voelt en elkaar vertrouwt. De communicatie  

tussen jou, je ouders en de school vinden wij zeer waardevol, 

waarbij de mentor een heel belangrijke schakel is.  

Ook de samenwerking tussen leerlingen uit verschillende  

leerjaren stimuleren wij nadrukkelijk, bijvoorbeeld in de  

daltonuren en met het juniormentoraat. Als je in de Leerlingen-

raad zit, kun je zelfs meedenken over de gang van zaken  

op school. Ouders doen dat via de net zo betrokken en  

actieve ouderraad.
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Maak kennis met Wolfert Dalton

Voorlichtingsdagen
woensdag 12 december 2018  19.30 uur

donderdag 17 januari 2019  19.30 uur

Open Huis
donderdag 7 februari 2019  19.00 – 21.30 uur

Open Lesmiddag 
(aanmelden via website)

woensdag 14 november 2018  14.00 – 16.00 uur

woensdag 23 januari 2019  14.00 – 16.00 uur

Inschrijfdagen
woensdag 6 maart 2019   14.00 – 20.00 uur

donderdag 7 maart 2019  14.00 – 20.00 uur

Toelatingsprocedure

Aanmelding is mogelijk als het advies van de basisschool 

vwo (gymnasium of atheneum), havo of mavo (vmbo-tl) is, 

of een dubbeladvies met deze niveaus. Je kunt je op

www.wolfert.nl/dalton aanmelden, hier vind je ook alle  

toelatingsvoorwaarden.

Ontdek 
Wolfert Dalton
Scan de code en leer alles  

over Wolfert Dalton



Argonautenweg 55  |  3054 RP Rotterdam

010 - 892 83 00

dalton@wolfert.nl  |  www.wolfert.nl/dalton

www.facebook.com/wolfertdalton

Meer informatie over aanmelden  
en toelatingsprocedure
Neem contact op met: Sander van den Brink

010 - 892 83 00  |  sbn@wolfert.nl

Bereikbaarheid
• 5 minuten lopen vanaf haltes buslijnen 35 en 174

• 10 minuten lopen vanaf halte tramlijn 4

Wolfert Dalton is onderdeel van de Wolfert van Borselen 

scholengroep, samen met Wolfert College, Wolfert Lansing, 

Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de Rotterdam Inter-

national Secondary School.  

De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot taak  

om modern, uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan  

actieve, nieuwsgierige leerlingen, die met open vizier en  

initiatiefrijk de wereld tegemoet treden.


