Mijn eerste weken op het Dalton College
Hallo, ik ben Boris en ik zit op het Dalton College. Ik heb een broertje en een broer en
mijn broer zit ook op deze school. Ik woon in Oudorp, gemeente Alkmaar, dat is
ongeveer een kwartier fietsen. Gelukkig woont er iemand in mijn klas bij mij in de
buurt. Ik fiets met hem naar school. Mijn hobby´s zijn voetballen, gamen en tekenen.
Mijn oude basisschool was de Regenboog in Oudorp. Ik heb voor Dalton gekozen om 2
redenen: 1) mijn broer zit op deze school; dat is leuk en hij zou mij kunnen helpen
met bijvoorbeeld gewoontes op deze school en 2) je kunt speciale richtingen kiezen
zoals On Stage, (dansen en acteren) Original (gym, Spaans en kunst) en Tech
(onderzoeken en ontdekken). Ik heb Original gekozen vanwege de extra uren gym.
Ik zit in klas 1C. Het is een gezellige en leuke klas. Het is een havo\vwo klas. In het
begin van het jaar heb je een introductieweek van 4-5 dagen, daarin doe je leuke
dingen zoals knutselen en sportdag. Op de sportdag ging ik eerst gymmen met de hele
brugklas. Daarna fietste ik met mijn eigen klas naar zwembad de Hoornse Vaart om
lekker te zwemmen met z'n allen. Natuurlijk zijn er veel verschillen met de basisschool:
elke dag heb je verschillende tijden wanneer je uit bent, soms tot 16:30 uur en de
andere keer tot 13:00 uur. Voor de meesten is het opeens langer fietsen. Ik heb vaak
een zware tas, andere vakken en huiswerk. Ik vond het heel leuk de eerste weken ook
al heb je soms huiswerk.
Je hebt speciale dingen op deze school hoe je aan het werk gaat. Bijvoorbeeld: je
krijgt voor bijna elk vak een werkwijzer. Hierin staat wat je gaat behandelen in de les,
je huiswerk, so´s en proefwerken. Dat is dan handig om te weten. Een planner gaat
over één periode. Het huiswerk kan soms veel zijn, maar als je dat goed plant is er
niks aan de hand. Je hebt ook daltonuren. Dit is elke dag het 4de uur. je plant deze
uiterlijk één dag van tevoren. Als je van een vak veel huiswerk hebt plan je
bijvoorbeeld dat vak in om dat uur je huiswerk te maken. Dit zijn wel een van de
speciale dingen op deze school. Ik heb op deze school in elk geval één doel en dat ik
mijn vwo diploma haal.
Boris

Mijn eerste weken op het Dalton College
Hai, mijn naam is Nina en ik ga jullie wat vertellen over mijn eerste paar weken op het
dalton college en wat ik daarvan vind. Maar laat ik eerst even wat over mezelf
vertellen: Ik zat voordat ik het op het Dalton zit op basisschool De Caegh in Obdam.
(Als je niet weet waar dat ligt zou ik het niet opzoeken want dan verspil je gewoon je
tijd…) Ik hou erg van dansen en dat is dan ook 1 van de redenen dat het Dalton mij zo
leuk leek. Ik heb 2 halfbroertjes maar die zitten niet op het dalton want die wonen in
Hensbroek en ze zijn te lui om te fietsen… Verder hou ik erg van tekenen en gewoon
met vrienden afspreken. Toen ik het dalton zag leek het me al een erg leuke school
van buiten. En ik ben nog steeds tot op de dag van vandaag erg blij dat ik voor deze
school heb gekozen.
Ik doe op school de richting On Stage en ik zit in klas 1C. Voordat we naar school
gingen kregen we eerst een introductieweek en dat houdt dus eigenlijk in dat je
gewoon voordat de echte lessen enz. beginnen je een paar dagen leuke spelletjes doet
en vooral veel de kans krijgt om iedereen te leren kennen. Ik vond het erg gezellig en
leuk dat ze daar ook echt de tijd voor nemen. Ik zit in een havo/vwo klas en dat houd
in dat je 2 jaar lang in een combi klas zit. Je krijgt les op vwo niveau maar als je dat
wat te moeilijk vindt krijg jij gewoon les op havo niveau. Ik kwam alleen aan op deze
school maar heb al meteen in de introductiedagen nieuwe vrienden/vriendinnen
gemaakt.
Veel mensen vinden dat je al vrij snel veel huiswerk krijgt en nou hebben sommige
daar ook wel een beetje stress om. Maar ik vind eigenlijk dat als je het gewoon goed
inplant in bijvoorbeeld daltonuren en ook in de les soms gewoon even je moment pakt
om hard aan de slag te gaan werkt dit echt en dit helpt mij persoonlijk ook erg goed.
Elke dag heb je op het Dalton daltonuren en dat zijn een soort van tussenuren die je
moet inplannen via magister. Daar kun je huiswerk maken of gewoon wat leuks als
een soort van pauze tussen je dag in. Ik persoonlijk plan mijn week al een paar dagen
van te voren in en dan doe ik vaak 4 dagen in de week iets voor huiswerk ofzo en 1
dag in de week dan iets leuks zoals bijvoorbeeld dans, kunst of yoga (die zit wel
steeds vol…) Ook krijg je zeg maar per vak een soort van mini planner en daarmee
kan je super goed je huiswerk en zo bijhouden en ik vind dat dit erg goed werkt. Ik
heb de vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Frans, Nederlands, Engels,
Dans, Drama en Muziek. Ook werkt het dalton sinds kort met Chromebooks en dat
vind ik persoonlijk erg fijn werken het meest werken we hiermee met de vakken
Engels en Frans (om woordjes mee te leren.) Kortom ik ben erg blij dat ik voor deze
school heb gekozen!

Mijn eerste weken op het Dalton College
Heyyy, mijn naam is Noya ik ben 12 jaar en zit net op het Stedelijk Dalton College
Alkmaar. Ik woon in Heerhugowaard met mijn vader en moeder en zat op de
basisschool Campus Columbus in Heerhugowaard. Bij het bezoeken van de open
dagen wist ik al heel snel dat deze school bij mij zou passen en leek het me het een
super leuke en gezellige school. Mijn hobby’s zijn dansen, zingen en acteren en
daarom heb ik ook voor de richting on stage gekozen.
De introductieweek was super leuk! We zijn gaan zwemmen in de Hoornse Vaart en
hebben spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. In de klas is het heel
gezellig en we leren heel veel op school. Het verschil met de basisschool is wel groot
en aan het begin was het wel even wennen met al het huiswerk en de grote school,
maar ik heb het hier wel heel erg naar mijn zin. Ik heb voor deze school gekozen
omdat me het een gezellige en leerzame school leek, vooral de richting On Stage leek
me heel leuk. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en leer heel veel!
Op het Dalton College zijn er drie richtingen: Dalton On Stage, Dalton Tech en Dalton
Original. Bij On Stage krijg je extra drama, dans en muziek. Bij Dalton Tech ga vooral
dingen onderzoeken en ontwerpen. En bij Dalton Original krijg je extra sport, kunst en
Spaans. Op het Dalton College heb je ook daltonuren. Bij daltonuren mag je op dat
uur van de dag zelf inplannen waar je aan gaat werken. Als je bijvoorbeeld veel
huiswerk van wiskunde hebt gekregen kun je in het daltonuur wiskunde inplannen
zodat je minder huiswerk thuis hoeft te maken.
Deze eerste weken op het Dalton heb ik het al heel erg naar mijn zin en ik kijk uit naar
de rest van het jaar.
Groetjes, Noya

Mijn eerste weken op het Dalton College
Hallo, mijn naam is Jasper. Ik ben 12 jaar en ik zit op het Stedelijk Dalton College in
Alkmaar. Mijn vorige school was het Baken in Sint Pancras. Ik hou van voetballen en
gamen. Ik woon in Alkmaar. Ik doe vwo niveau, en ik heb voor deze school gekozen
omdat mij de daltonuren interessant leken, omdat ik er dichtbij woon en omdat veel
van mijn vrienden ook naar deze school gingen. Met de daltonuren kun je je via
magister (Een app waarmee je kunt zien wanneer je in welk lokaal moet zijn)
inschrijven voor een bepaald vak. Ook kan je een special kiezen, Original, On stage en
Tech. Wat dit zijn kun je lezen op de site. Ik heb gekozen voor Tech, omdat ik
techniek wel leuk vind. Het vak wat je er dan bij krijgt heet O&O, daarbij Moet je
verschillende opdrachten doen, zoals een robot maken, een plattegrond tekenen van
een lokaal of een eigen kapstok ontwerpen.
Mijn klas is een dakpanklas van havo kinderen en vwo kinderen. Er zitten 25 kinderen
in mijn klas. In de eerste week (de introductieweek) maakten we vooral kennis met de
vakken. Ook deden we een speurtocht door de school en een sportdag. Met de
sportdag gingen we eerst in de gymzaal gymmen, en toen gingen we naar de Hoornse
Vaart om te zwemmen. Ik vind de eerste week best leuk, maar er is wel een stuk meer
huiswerk dan op de basisschool, en je bent ook later uit. Gelukkig kan je veel huiswerk
maken in het daltonuur. De klas is gezellig en de docenten zijn meestal ook wel
aardig. Het gebouw is erg groot, en er zijn ook heel veel lokalen. Maar op magister
staat altijd naar welk lokaal je moet, dus kan ik bijna altijd wel de weg vinden.
We hebben best veel vakken, en daarvoor krijgen we allemaal huiswerk. Het huiswerk
kan in magister, classroom of in de planner staan. Magister kun je downloaden op je
telefoon, en je kunt het opzoeken op google. Classroom is een site, je hebt voor elk
vak een classroom. En je krijgt voor elk vak een planner waar ook je huiswerk in staat.
Je kunt dus ook huiswerk maken in een daltonuur. Elke dag heb je één uur daltonuur,
je gaat dan op het vierde uur naar het lokaal waar je je voor ingeschreven hebt. Je
mag in een daltonuur ook een vak maken waar je je niet voor ingeschreven hebt. Dus
als je je bijvoorbeeld voor Engels hebt ingeschreven, maar je hebt nog heel veel Frans
huiswerk, dan mag je ook gewoon Frans huiswerk maken. Maar het is wel handig om
het goede vak in te plannen want dan kun je ook vragen stellen aan de docent.
Ik vind het hier heel leuk, en ik hoop dat jij ook voor het Dalton kiest.
Jasper

Mijn eerste weken op het Dalton College
Hallo, mijn naam is Jeremy (12 jaar). Ik heb één broer en een vader en moeder.
Ik woon in Sint Pancras. Ik doe aan voetballen, skiën, hardlopen en piano spelen.
Mijn vorige school was “CBS Het Baken.” Ik heb voor het Dalton gekozen, omdat je
veel zelfstandig mag werken en meerdere richtingen op kan gaan.
Je kan kiezen tussen Tech, Original en On Stage. Bij Tech krijg je het extra vak O&O
(Onderzoek en Ontwerp) en dan ga je aan de slag met allerlei gereedschap en je gaat
soms ergens heen om daar iets te onderzoeken.
Bij Original krijg je de extra vakken “Spaans, kunst en lichamelijke opvoeding”
en bij On Stage krijg je de extra vakken “muziek, drama en dansen.”
Ik zit in de klas 1C (HAVO/VWO) en het is altijd gezellig. De eerste week kregen we
een introductieweek, toen hebben we leuke dingen gedaan om het Dalton beter te
leren kennen, zoals een speurtocht. We hebben introductielessen gehad van muziek
en drama en de laatste dag hebben we nog een sportdag gedaan.
Het is anders dan op mijn basisschool. De school is groter, je moet steeds na elke les
van lokaal wisselen en er zijn nieuwe vakken die er niet op de basisschool waren.
De eerste weken hier op het Dalton waren super leuk, onze groep is leuk en de
docenten zijn ook leuk. We krijgen niet super veel huiswerk mee, dus ik zit ook nooit
in de stress vanwege het huiswerk.
Elke dag hebben we een daltonuur, die je zelf mag plannen, dan mag je zelf een vak
en docent kiezen waar je dat uur bij gaat werken. Een daltonuur moet je wel van te
Tijdens een stilte uur mag je elk vak doen, maar dan moet je wel stil zijn.
We hebben ook werkwijzers, daar staat op welk huiswerk je moet maken. Als de
docent ziek is weet wat je moet maken en het is handig voor als je bent vergeten wat
je moest maken. Van elk vak krijg je een werkwijzer.
Ik hoop in de 3de naar het VWO te gaan en ik hoop dat ik het Dalton dan nog steeds
super leuk vind. Hopelijk vind jij het Dalton ook leuk en ga je er met veel plezier heen.
Ik hoop je volgend jaar te zien bij ons op school.

Jeremy

Mijn eerste weken op het Dalton College
Hallo mijn naam is Joep en ik woon in Sint Pancras. Mijn gezin bestaat uit mijn
moeder, vader, 2 broers en ik zelf. In mijn vrije tijd voetbal, game en spreek ik met
vrienden af. Mijn basisschool heette CBS ´t Baken. Op het Dalton zit ik in klas 1C. Mijn
niveau is HAVO-VWO. Ik heb voor deze school gekozen, omdat ik het een leuke school
vind en de daltonuren zijn fijn, want als je ergens op achter loopt kan je je daltonuur
inplannen op het vak waar je achter loopt en kan je in dat uur inhalen. Je hebt ook
extra´s op het Dalton zoals: Tech, On Stage en Original. Zelf heb ik gekozen voor het
Technasium omdat: On Stage is niks voor mij omdat je daar moet acteren, dansen en
krijg je extra muziek. Tech daarentegen moet je onderzoeken en ontwerpen en dat
vind ik leuk. Ik wist al een beetje hoe dat gaat want 1 van mijn broers doet het ook.
Bij Original doe je Spaans, extra gym en extra beeldende vorming.
Mijn klas waar ik in zit heet 1C is een leuke en gezellige klas. De eerste week dat je op
de school zit krijg je een introductieweek, in de introductieweek leer je je klasgenoten
kennen door allerlei activiteiten te doen, zoals: namenspelletjes en samenwerk
spelletjes. Op de basisschool moet je meer werk maken op school maar het is wel
makkelijker, maar op de basisschool krijg je veel minder huiswerk dan op de
middelbare school, maar je kan zorgen dat je minder huiswerk krijgt door harder te
werken tijdens de les.
De eerste week op het Dalton College heb je natuurlijk de introductieweek, maar de
weken daarna verwacht je niet, want je krijgt best wel veel huiswerk vergeleken met
de basisschool. Om je huiswerk bij te houden hebben we werkwijzers op school dat
zijn bladen waar op staat wanneer je welk huiswerk moet af hebben. Voor elk vak heb
je zo'n werkwijzer. We gebruiken ook Classroom op school. Classroom is een online
platform waar leerlingen en een leraar in zitten daar de leraar zet daar soms een
opdracht in of een uitleg van een opdracht. Je kan ook in Classroom zien wanneer je
welk huiswerk af moet hebben. Je hebt ook nog Magister, daar kan je zien tot hoe laat
je op school zit, of je uitval hebt en welke vakken je hebt die dag. Ik wil als ik in de 3
de zit wil ik het niveau van HAVO-VWO naar VWO dat zou ik heel leuk vinden. Ik hoop
dat je deze review nuttig vond en naar het Dalton College gaat.

Joep

