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Beste leerling,
Voor het tweede leerjaar zul je weer een keuze moeten maken uit de verschillende stromingen.
De stromingen Dalton On Stage en Dalton Tech blijven hetzelfde. Bij Dalton Original moet je
echter twee modules kiezen. In het 2e leerjaar volg je dus twee modules van elk een half jaar.
In dit boekje krijg je hierdoor voornamelijk informatie over Dalton Original.
Na de meivakantie zal je mentor je hier meer informatie over geven. Jouw ouders/ verzorgers
krijgen na de meivakantie per mail ook een link toegestuurd. Met deze link kunnen ze komen bij
een digitaal keuzeformulier om vervolgens jouw keuze door te geven.
Als je Dalton Original hebt, dan geef je in dit keuzeformulier aan wat je 1ste, 2e en 3e keuze is.
De eerste keuze is je grootste voorkeur, daarna komt de 2e keuze en je derde keuze staat als
reserve. We proberen iedereen in te delen bij de 1e en 2e keuze. Echter soms is het omwille
van scheve verdelingen nodig om de 3e keuze te gebruiken.
Als je je huidige stroom wilt veranderen, dan kun je een verzoek indienen. Hiervoor moet je wel
toelichten waarom je dat wilt.
We willen je vragen om uiterlijk 20 mei jouw keuze door te geven.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bij je mentor terecht.
Hartelijke groeten,
S. Ertas
decaan havo/vwo
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Ben jij iemand met een brede belangstelling? En vind je eigenlijk heel veel dingen wel
interessant? Dan is Dalton Original echt iets voor jou. In het schoolprogramma zit al uitdaging
genoeg en daarnaast kun je nog kiezen uit een aantal heel boeiende lessenseries, die noemen
we bij ons modules. In het tweede leerjaar volg je 2 modules, elk een half jaar. Je kunt kiezen
uit:
1) Kunst
In de module kunst werken we in het 2e leerjaar zowel 2-dimensionaal (ontwerpen, tekenen,
schilderen, druktechnieken) als 3-dimensionaal (hout, gips, klei e.d.). Doordat er veel
verschillende materialen en technieken aangeboden worden, en je binnen de opdrachten veel
ruimte hebt om eigen keuzes te maken, is dit een zeer verrijkende module voor je creatieve
ontwikkeling. Je maakt kennis met verschillende druktechnieken (papierdruk, monoprint). Je
maakt natuurlijk zelf een ontwerp en hiervan een aantal mooie afdrukken. Met klei maak je een
bord en schaal. Deze beschilder je met je eigen ontwerp. Je gaat een ontwerp maken voor een
glas-in-loodraam. Je voert het ontwerp vervolgens uit in hout en cellofaanfolie. Ook ga je een
dier maken van papier-maché op een “geraamte” van kippengaas.
Dus; niet alleen voor wie er goed in is, ook voor wie het leuk vindt!
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2) Spaans
Ook in het tweede jaar doen we met Spaans weer verschillende projecten. We gaan een project
doen over school, een project over ons uiterlijk en jullie maken zelf een speurtocht in het
Spaans in de omgeving van onze school. En natuurlijk moeten deze speurtochten ook echt
gelopen worden! Als we nog tijd over hebben, gaan wij nog ons favoriete eiland ontwerpen en in
het Spaans beschrijven.
Omdat we een half jaar lang drie uur in de week Spaans hebben, leren we in korte tijd best veel
Spaans. We zullen snel al meer Spaans kunnen schrijven en spreken, maar ook verstaan en
lezen.
Als je voor Spaans kiest in de 2e klas, dan kan je ook in de 3e klas doorgaan met Spaans. Aan
het einde van het 3e jaar ontvang je dan een certificaat van onze basiscursus Spaans.
¿Nos vemos otra vez en la 2a clase? Zien wij elkaar weer in de 2e klas?
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3) Sport
Ben jij sportief of vind jij sporten leuk en wil je leren hoe je naar een bepaald doel toe traint?
Dan is deze module de juiste keus voor jou!
Binnen de module sport ga je trainen voor een triatlon en leer je hoe je het beste kunt trainen
om een goed resultaat te behalen.
De trainingen voor de triatlon vinden plaats tijdens de blokuren in de zaal, op het veld van
Koedijk maar ook in het zwembad (Hoornse Vaart), de sportschool (spinning) en/of de
wielerbaan. Natuurlijk ga je ook het parcours verkennen zodat je goed aan de start kan
verschijnen en de route uit je hoofd weet.
Het enkele uur vindt plaats in de zaal waar we iedere week een andere spelsport in
verschillende toernooivormen aan bod laten komen.
We verwachten (als je voor de module sport kiest) dat je graag aan je conditie wilt werken, je
doorzettingsvermogen wilt testen en dat je niet bang bent om een beetje af te zien.
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Ben je helemaal weg van muziek, dans & drama? Dan is “Dalton On Stage” jouw klas!
Wat is er leuker dan met klasgenoten een passie te delen: het podium! Tijdens schooltijd krijg je
de kans om (nog) beter te worden in muziek, dans & drama. Professionele vakdocenten leren je
met lef op het podium te staan. Ook gaan leerlingen van Dalton On Stage naar bijzondere
shows en voorstellingen. Als je voor Dalton On Stage wilt kiezen is het belangrijk dat je
gemotiveerd bent en verschillende stijlen wilt leren.
Voor Dalton On-Stage wordt een eigen bijdrage gevraagd van €100,-
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Ben je onderzoekend en creatief ingesteld, kun je goed samenwerken en plannen en werk je
daarnaast graag met je handen of wil je dit leren, kies dan voor Tech! Wij vragen voor deelname
aan Dalton Tech een extra ouderbijdrage van 75 euro. Van deze bijdrage worden projecten
betaald, zoals een bezoek aan Artis of een ander bedrijf. Ook wordt er extra lesmateriaal dat
nodig is voor de creatieve opdrachten aangeschaft. Uiteindelijk doe je in het examenjaar een
Meesterproef. Wie daarvoor slaagt, ontvangt bij het diploma een door het ministerie erkend
certificaat!
Voor Dalton Tech wordt een eigen bijdrage gevraagd van €75,-

7

