


Wolfert Dalton

Iedereen is uniek en zou de ruimte moeten  
krijgen om te ontdekken, te leren en te groeien, 
maar bovenal om zichzelf te zijn. Ons dalton- 
onderwijs geeft jou die ruimte en de leerkrachten 
de middelen om je daar zo goed mogelijk bij  
te helpen. Wolfert Dalton is een kleinschalige 
school waar we elkaar kennen, aandacht geven 
en helpen, in de mavo, de havo en het vwo.

Leren met lef

Wij hebben vertrouwen in jou en we bieden jou de gelegen-

heid jezelf te zijn en te ontwikkelen. Daarom plaatsen we  

je direct in de vwo-brugklas als je een havo/vwo- of vwo- 

advies hebt. Heb je een mavo/havo- of havo-advies?  

Dan ga je gelijk naar onze havo-brugklas. Met een vmbo-tl- 

advies start je in onze mavo-brugklas en als jij laat zien dat  

je meer aankan, kun je doorstromen naar de havo. 

Deze aanpak noemen wij ‘leren met lef’; wij nemen onze  

verantwoordelijkheid en verwachten dit ook van jou.  

We werken dus samen, bekijken samen of alles goed gaat  

en maken samen de keuzes die het beste zijn voor jou.  

Dat is Wolfert Dalton – leren met lef.



Zelfstandigheid en samenwerking

Daltononderwijs gaat uit van zelfstandigheid, bijvoorbeeld 

dat je zelf besluiten kunt en durft te nemen. Samenwerking 

is minstens zo belangrijk; samen kom je namelijk verder, leer 

je nieuwe dingen en is het veel leuker. Zelfstandig werken  

en samenwerken moet je leren en wij helpen jou daarbij. 

Zo kun je in een veilige omgeving jezelf ontplooien en samen 

met medeleerlingen werken aan vakoverstijgende projecten.

Daltonuren en Masterclasses

Naast je gewone vakken krijg je daltonuren. Tijdens deze 

uren kun je bijvoorbeeld extra uitleg vragen voor lesstof die 

je moeilijk vindt, alvast je huiswerk maken of meedoen aan 

een Masterclass. Daltonuren zijn bij uitstek hét moment om 

te leren en te doen op een manier die bij jou past.

In de Masterclasses kun je vrijwillig deelnemen aan uit een-

lopende activiteiten, zoals filosofie, robotica, theater en  

muziek, the first lego league of yoga. Zo ontdek jij wat  

je leuk vindt en waar je goed in bent. Ook geven wij jou  

de ruimte te genieten van wat je doet, jezelf te zijn en je  

creativiteit te ontwikkelen.



Echt 
daltononderwijs

Masterclasses

Kunst en cultuur

Samenwerking
ouder-school-kind 

Versterkt
talenonderwijs

Reizen

Wolfert Dalton biedt jou:

• Echt daltononderwijs; uniek in Rotterdam

•  Intensieve en persoonlijke begeleiding

• Veel kunst, cultuur en reizen

• Versterkt talenonderwijs: Cambridge, Anglia, Goethe, Delf

• Les met boeken en chromebooks

• Masterclasses

Wolfert Dalton - leren met lef.

 



Aanmelden bij Wolfert Dalton

Je kunt je bij ons aanmelden als het basisschooladvies  

minimaal mavo (vmbo-tl) is. Meer informatie over aanmelden 

voor de brugklas: Wendy Nichelmann, teamleider onderbouw, 

010 - 892 83 00, wbe@wolfert.nl

Maak kennis met Wolfert Dalton

Masterclasses groep 8
Ervaar hoe het is om op Wolfert Dalton les te krijgen

Vanaf maandag 1 november 2021

Voorlichtingsavond
donderdag 2 december 2021 19:00 – 21:00 uur

Online voorlichtingsavond
woensdag 12 januari 2022 19:30 – 21:30 uur

Open huis
woensdag 2 februari 2022 19:00 – 21:30 uur 

Junior Masterclasses
Ervaar hoe het is om op Wolfert Dalton les te krijgen.

Deze vinden plaats op verschillende middagen vanaf  

maandag 17 januari 2022.

Inschrijven
dinsdag 8 maart 2022 16:00 – 20:00 uur

donderdag 10 maart 2022 15:30 – 18:00 uur

Nieuwbouw

Wolfert Dalton krijgt een gloednieuw gebouw.  

De werkzaamheden hiervoor zijn gestart en in de 

zomer van 2023 nemen wij het nieuwe schoolgebouw 

in gebruik. Tot die tijd maken we ook gebruik van  

de tijdelijke, moderne huisvesting. 



Argonautenweg 55  |  3054 RP Rotterdam  |  010 - 892 83 00   

wolfertdalton@wolfert.nl  |  wolfert.nl/dalton

www.facebook.com/wolfertdalton

instagram.com/wolfert.dalton

Bereikbaarheid
• 5 minuten lopen vanaf haltes buslijnen 35 en 174

• 10 minuten lopen vanaf halte tramlijn 4 en 25

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.

 Blijf op de hoogte 
Scan de QR-code en blijf via wolfert.nl/dalton

en e-mail op de hoogte van

onze kennismakingsactiviteiten

en mogelijk te nemen COVID-19

maatregelen.


