


vragen aan een docent of juist met je klasgenoten 
aan een samenwerkingsopdracht werken.  
Je kunt er voor kiezen alvast huiswerk te maken, 
zodat je thuis minder hoeft te doen.  

Tijdens daltonuren zitten leerlingen van verschil-
lende leerjaren door elkaar, dus je kunt ook uitleg 
vragen aan een oudere leerling.

Wat is dalton?

Kiezen voor het Wolfert Lyceum betekent kiezen 
voor het daltononderwijs. Bij ons leer je zelf-
standig werken, je eigen verantwoordelijkheid 
nemen, keuzes maken en goed samenwerken 
met je klasgenoten.

We werken met daltonuren. Tijdens een dalton-
uur kun je zelf kiezen aan welk vak je gaat  
werken en bij welke docent. Je kunt extra uitleg 



Ben jij een daltonleerling in de dop?

Wil jij...
• leren samenwerken?

• je zelfstandigheid vergroten?

• leren reflecteren?

•  en bovenal een leerzame en leuke tijd hebben op  

het Wolfert Lyceum?

Beantwoord je deze vragen met ‘ja’? Dan ben jij ‘WLproof’ en is 

het Wolfert Lyceum de school die jij zoekt. Scan de code op de 

achterzijde en kom meer te weten over het Wolfert Lyceum.

Plusprogramma’s

Voor leerlingen die meer aan kunnen, hebben we tijdens  

de daltonuren of na schooltijd plusprogramma’s. 

Je kunt meedoen aan: 

• VVV-uren

• Debatteam

• Leerlingenraad

• Activiteitencommissie

• Bèta+ programma

• Sportactiviteiten

• Jong Ondernemen

• Engels: Cambridge

• Frans: DELF scolaire

Samenwerken, sfeer en vertrouwen 

Samenwerken en je zelfstandigheid vergroten vinden wij heel 

belangrijk. We bieden jou een veilige omgeving waar je je 

prettig voelt, elkaar kan vertrouwen en waar je ouders en  

jij zich betrokken voelen. Daarover maken we met elkaar  

afspraken. Je tekent, samen met je ouders en ons, de intentie-

verklaring, waarin onze waarden, normen en gedragsregels 

staan. De sfeer bij ons op school is heel prettig. Er heerst 

een fijne werksfeer, waarbij docenten op een ontspannen, 

professionele en goede manier omgaan met de leerlingen.



VVV-uren

Op het Wolfert Lyceum starten er drie keer per jaar nieuwe 

VVV-uren. VVV staat voor verdiepen, verbreden en verbeteren. 

Je kunt uit een groot aantal activiteiten kiezen, zoals Spaans, 

3D-printen, filosofie, zangles, Chinees of Zumba dansen.  

Tijdens de VVV-uren kun je ook extra hulp krijgen voor  

Nederlands, Engels of wiskunde.

Chromebooks

We werken met boeken, schriften én chromebooks. Je kunt 

hierdoor allerlei digitale werkvormen gebruiken, waardoor je 

op een afwisselende en leuke manier leert.

Naast een docent als mentor, krijgt iedere brugklas ook een 

juniormentor uit klas 5. Deze juniormentor staat het hele 

schooljaar voor je klaar, gaat mee op brugklaskamp en met 

excursies. Je kunt hem of haar alles vragen!

 

Daltongymnasium

In de brugklas maak je kennis met de klassieke talen:  

Grieks en Latijn. Als dat je bevalt, kun je kiezen voor het 

gymnasium. Ons dalton gymnasium is veel meer dan het  

vwo met Latijn en Grieks. Je wordt ondergedompeld in de 

klassieke cultuur, gaat jaarlijks op reis (o.a. Rome en Athene), 

je hebt speciale gymnasiumdagen en projectdagen. Kom naar 

de voorlichtingsmiddag over het daltongymnasium en kijk  

of dit iets voor je is!

V-projecten

In de vwo brugklas krijg je v-projecten. Je volgt vier projecten 

per schooljaar, waarin aandacht wordt besteed aan alfa,  

beta, gamma en cultuur. Altijd al willen weten hoe je als baby 

een taal kunt leren? Dat leer je tijdens het project taalkunde.  

En wat dacht je van je eigen Lego robot leren bouwen en  

programmeren? Misschien kun je hem je huiswerk laten  

maken?! Tijdens het project robotica leer je hier alles over.

Echt Dalton -
onderwijs 

VVV-uren en
V-projecten

Internationale
reizen

Goede 
begeleiding 

Certificaten  
Engels en Frans

Plusprogramma’s

Jouw voordelen bij Wolfert Lyceum



Maak kennis met Wolfert Lyceum

Voorlichtingsavonden
Apart programma voor leerlingen en ouders, waarin je  

kennismaakt met het daltononderwijs op het Wolfert Lyceum

donderdag 16 januari 2020  19.30 – 21.00 uur

maandag 27 januari 2020  19.30 – 21.00 uur

Open Lesmiddag 
Je volgt enkele lessen op onze school (aanmelden via website)

woensdag 22 januari 2020 14.15 – 16.15 uur

woensdag 5 februari 2020 14.15 – 16.15 uur

Speciaal voor leerlingen met een gymnasiumadvies:

woensdag 12 februari 2020 14.15 – 16.15 uur

Open Huis 
donderdag 13 februari 2020 18.30 – 21.00 uur

Inschrijfdagen (op afspraak)

donderdag 5 maart 2020 17.00 - 21.00 uur

maandag 9 maart 2020 17.00 - 21.00 uur

Kunst, cultuur en reizen

Dalton betekent ook je horizon verbreden, je internationaal 

oriënteren en kennismaken met andere culturen en talen. 

Op het Wolfert Lyceum maak je verschillende reizen in  

Nederland, Europa en als je hiervoor kiest, zelfs buiten  

Europa (Ghana). Daarnaast biedt het Wolfert Lyceum  

iedere leerling een cultuurtraject. Je gaat dan met je klas 

naar culturele instellingen, waar je kennismaakt met  

ver schillende kunstuitingen, zoals theater, muziek, dans,  

film en schilderkunst.

Toelatingsprocedure

Een voorlopige aanmelding is mogelijk als het advies van de 

basisschool vwo (gymnasium of atheneum) of havo of een 

dubbeladvies (havo/vwo) is. Je kunt je op wolfert.nl/lyceum 

aanmelden. Hier vind je de toelatingsvoorwaarden.

Ontdek 
Wolfert Lyceum
Scan de code en ontdek meer 
over het Wolfert Lyceum 



De Zijde 5  |  2662 EB Bergschenhoek

010 - 340 14 40

npo@wolfert.nl

www.wolfert.nl/lyceum

Bereikbaarheid
• Veilig bereikbaar met de fiets

• 5 minuten lopen vanaf haltes buslijnen 170 en 173

Wolfert Lyceum is onderdeel van de Wolfert van Borselen

scholengroep, samen met Wolfert College, Wolfert Dalton,

Wolfert Lansing, 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.


