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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

beste leerling, 

 

De dagen worden al zichtbaar korter en de bomen laten hun mooiste kleuren zien: het is 

herfst. Herfst betekent ook regen, griepverschijnselen en, het eerste SDCA schoolfeest! 

Afgelopen vrijdag waren dan ook vele onderbouwleerlingen zich in het zweet aan het 

dansen op de beat van de dj. Prachtig om te zien hoe de groepsvorming tot stand komt, de 

mentor al echt onderdeel is van de klas en veel van de aanwezigen zich hadden aangepast 

aan het thema van de avond: Ticket to the Tropics. 

De groepsvorming hebben we ook vanaf de start in de andere leerjaren meer aandacht 

gegeven; door introductiedagen in ieder jaar, excursies in leerjaar 4 en 5 en rots en water 

trainingen in leerjaar 1,2 en 3. Alles om de leerlingen weerbaarder, sociaal vaardiger en 

prettiger met elkaar om te laten gaan.  

Want laten we eerlijk zijn; samenwerken vraagt samen werken! 

Dit samenwerken doen wij als school ook het liefst met de ouders en verzorgers. In deze 

nieuwsbrief dan ook een oproep van de ouderraad, de medezeggenschapsraad en ook de 

afdelingsleiders om vooral te participeren waar mogelijk en ons van feedback te voorzien 

waar nodig. Wij kijken uit naar deze ontmoetingen. 

Maar nu eerst herfstvakantie. Heerlijk even een weekje niets. Geniet ervan! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team SDCA, 

Mevr. P.J. (Patricia) Bleeker 

rector 
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Onderbouw – leerjaar 1 
Wat was het leuk, dinsdag 30 augustus begonnen de eerste klassen dan echt aan hun 

avontuur op de middelbare school. Voor sommigen was dat best spannend, terwijl het voor 

anderen direct vertrouwd voelde. Alle klassen werden opgevangen door hun 

mentoren/coaches en de hele eerste week stond in het teken van ontmoeten en ontdekken. 

De klassen hebben onder andere veel tijd met elkaar en hun mentoren/coaches 

doorgebracht, een speurtocht door school gedaan, voor het eerst ingelogd en een 

superleuke sportdag gehad! Na die introductieweek zijn de lessen echt van start gegaan en 

inmiddels lijkt het alsof de brugklassers zich al helemaal thuis voelen. Met onze leerlingen 

en hun ouders/verzorgers gaan weer binnenkort LOC (Leerling Ouder Coach) gesprekken 

plaatsvinden. Als school hechten we veel waarde aan goed contact met ouders en 

verzorgers, samen kunnen we de leerlingen het beste begeleiden en we hopen dat u, als 

daar aanleiding toe is, dan ook niet zult schromen om contact op te nemen met de 

mentoren/coaches van de klas van uw kind.  

Met vriendelijke groet, 

Dhr. H. (Hans) Geleijnse – a.i. afdelingsleider leerjaar 1 

 

Onderbouw – leerjaar 2 
Wij zijn dit schooljaar wat rommelig begonnen door 

o.a. de slechte levering van de boeken. Wij hebben er 

alles aan gedaan om de lesmaterialen beschikbaar te 

stellen voor onze leerlingen en hopen dat inmiddels 

alle leerlingen voorzien zijn van hun schoolboeken. 

Voor een aantal leerlingen was de start in een nieuwe 

klas en voor een aantal leerlingen in hun oude 

vertrouwde klas. Om na een aantal jaren van 

lockdowns en coronaproblemen het groepsgevoel te 

versterken, hebben wij in het begin van dit jaar ingezet 

op groepsvormende activiteiten. Zo gingen veel 

leerlingen met elkaar aan de slag in heel uiteenlopende klassenactiviteiten en sloten wij de 

twee dagen af met Robinson games op het sportveld.  

Mededelingen vanuit de afdelingen  
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Hiernaast hebben wij deze twee dagen ook de tijd 

genomen om te wennen en les te geven in het gebruik 

van een aantal nieuwe ICT applicaties. Wij begrijpen 

heel goed dat deze korte lessen niet het antwoord 

hebben gegeven op alle vragen die leven bij onze 

leerlingen, maar vertrouwen erop dat leerlingen 

gedurende dit jaar steeds vaardiger zullen worden in 

het gebruik van de verschillende applicaties. Uiteraard 

staan onze coaches altijd klaar om leerlingen te 

helpen wanneer zij hierbij tegen problemen oplopen. 

Vooruitblikkend kunnen wij stellen dat het tweede jaar 

een belangrijk jaar is voor onze leerlingen. Om u mee te nemen in deze belangrijke 

gebeurtenissen ontvangen alle ouders van leerlingen uit het tweede leerjaar een uitnodiging 

voor onze digitale ouderavond. Deze zal plaats vinden in de week van 31 oktober tot 4 

november. Wij zien u graag dan!  

Met vriendelijke groet,  

Dhr. M. (Martijn) Aben - afdelingsleider leerjaar 2 

 

Bovenbouw – leerjaar 3 breed + 4 vmboTL 
Goede start van het nieuwe schooljaar! 

De eerste (gouden) weken van het nieuwe schooljaar zijn naar wens verlopen: de 

introductiedagen hebben positief bijgedragen aan de groepsvorming binnen de klas/cluster, 

de leerlingen van klas 4 hebben mooie ervaringen opgedaan tijdens de meerdaagse excursie 

en de opstartproblemen rond rooster en klasindeling zijn over het algemeen naar wens 

opgelost. De kennismakingsavond eind september met de mentor van uw kind was een 

mooie mix van vraag en antwoord, ook tussen ouders/verzorgers onderling. We kregen veel 

vragen over het gebruik en de toegankelijkheid van onze systemen Magister, Zermelo, 

Teams en Microsoft in het algemeen. Magister is in dit alles leidend, want in dit programma 

kunt u alles vinden over cijfers, aanwezigheid en rooster. Heeft u daarover vragen, stel ze 

aan de mentor van uw zoon/dochter! Uw betrokkenheid bij alles wat op school gebeurt, 

stellen wij zeer op prijs. Met uw feedback kunnen wij ons onderwijs en organisatie nog beter 

maken. 

 

Alle leerlingen in beeld! 

In dit (hopelijk) post-corona tijdperk is het uitermate belangrijk om goed zicht te hebben op 

het welzijn, de aanwezigheid en de resultaten van uw kind. In week 41 hebben wij een 

eerste leerlingbespreking, waarin bijzonderheden over uw kind tussen de docenten worden 

gedeeld. Voor de leerlingbesprekingen gebruiken wij de traditionele (fysieke) besprekingen 
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afgewisseld met feedback van vakdocenten en mentoren via het programma 

Leerlingbespreking.nl. De mentor deelt deze feedback met de leerling en daarmee gaat uw 

kind zelf aan de slag. Het actieplan wordt met u gedeeld tijdens een driehoeksgesprek, op 

onze school het L(eerling)O(uder)C(oach)-gesprek genoemd. Deze LOC-gesprekken vinden 

op school plaats tussen 14 en 25 november. U ontvangt hiervoor op tijd een uitnodiging. 

 

Wisseling van de wacht 

Op donderdag 6 oktober hebben wij officieel afscheid genomen van dhr. P. (Paul) Oudejans 

die 38 jaar aan onze school verbonden was, waarvan ruim 20 jaar als afdelingsleider. Wij 

zijn hem als school veel dank verschuldigd! De heer Oudejans is nu aan de slag op het 

Huygens College, een andere SOVON-school. Ik heb de eer om hem op te volgen als 

afdelingsleider. Voor mijn werk stel ik uw feedback zeer op prijs! Heeft u vragen, mail of bel 

mij: wduyff@daltonalkmaar.nl of (072) 5625000. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. W. (Wim) Duyff - a.i. afdelingsleider leerjaar 3 (breed) en 4TL 

  

Bovenbouw – havo 4 en 5 en vwo 4 t/m 6 
Nieuwe afdelingsleider 

Sinds 1 oktober ben ik de nieuwe afdelingsleider bovenbouw havo en vwo. Van 12 tot en 

met 30 september heb ik meegelopen met dhr. Gruizinga. Ik heb het als bijzonder plezierig 

ervaren om zo de school, de leerlingen en de afdeling te leren kennen. Ik heb me 

voorgesteld aan alle leerlingen bovenbouw havo en vwo. Het is mooi om te merken hoe fijn 

de sfeer is. Ik voel me erg welkom en vind het een voorrecht om op deze school te mogen 

werken. De start van het schooljaar verliep niet helemaal zoals we ons hadden voorgesteld. 

De aanlevering van boeken liep vertraging op en het rooster moest ook bijgesteld worden. 

Gelukkig zijn we nu in rustiger vaarwater gekomen. Het toetsuur voor havo-4, vwo-4 en 

vwo-5 op woensdag en vrijdag is ook weer gestart en de eindexamenkandidaten zijn druk 

met hun profielwerkstuk. Ik heb al een indrukwekkende uitleg van een groepje leerlingen 

gezien. Ze zijn goed bezig. Donderdag 27 oktober start de eerste schoolexamenweek voor 

hen. Dat zal voor velen best spannend zijn.  

 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding 

Om weloverwogen een vervolgopleiding te kiezen, zijn er ook dit schooljaar weer 

verschillende activiteiten voor de bovenbouwleerlingen. Zo was er op donderdag 6 oktober 

in het daltonuur voor leerlingen van vwo-5 en 6 een presentatie 'Studeren in het Hoger 

Onderwijs’ door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.  InHolland On Tour komt op 

donderdag 10 november in het daltonuur, dan kunnen leerlingen van havo-5 kennismaken 

met het hbo. Vwo-leerlingen zijn dan ook van harte welkom. Op 14 en 15 november 

mailto:wduyff@daltonalkmaar.nl
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bezoeken havo-4 en vwo-5 de Regionale Voorlichtingsavond bij InHolland. Het is prachtig 

om te zien hoe we met elkaar en van elkaar leren. 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. F. (Fransisca) Grovenstein - afdelingsleider leerjaar 4 t/m 6 havo/vwo 

 

 

 

 

Graag willen wij ons kort voorstellen; wij zijn de 

ouderraad van het SDCA. De ouderraad is een schakel 

tussen de ouders en de schoolleiding. Wij zijn een 

klankbord voor de schoolleiding om het functioneren van 

de school waar mogelijk te verbeteren. Hiernaast 

organiseren wij een aantal maal per jaar een bijeenkomst 

voor ouders rond actuele thema’s op school. Mocht je 

contact met ons willen opnemen, dan kan dit op het 

volgende mailadres: ouderraad@daltonalkmaar.nl. 

De ouderraad bestaat momenteel uit (zie foto van links 

naar rechts): Jennifer van Diepen, Ralph Tesselaar, Rogier 

de Wit, Cristi Telman, Ilona Tijssen, Op de foto ontbreken nog: Penny Bleeker-Bloem en Ola 

Shams.  

Oproep 

Wij zoeken nog ouders van 1e jaars leerlingen die de ouderraad willen komen versterken. 

Voor vragen of opgave kun je ons mailen. 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) van het Stedelijk Dalton College is voor komend schooljaar 

op zoek naar een ouder/verzorger die deel wil uitmaken van onze MR. 

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. In de MR zitten zes personeelsleden, drie 

leerlingen en drie ouders/verzorgers. De vergaderingen zijn op de woensdagavond van 

18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Lijkt het u leuk en zinvol om een bijdrage te leveren, 

aanbevelingen te doen en instemming te verlenen aan allerlei besluitvorming binnen onze 

school, meld u dan aan via een mail naar onze secretaris mevrouw I. (Inge) Tijssen 

(itijssen@daltonalkmaar.nl). Op het moment dat er zich meer ouders/verzorgers aanmelden 

om zitting te nemen in de MR, dan zal voor de beschikbare plek een verkiezing 

Ouderraad 2022-2023 

MR 

mailto:ouderraad@daltonalkmaar.nl
mailto:itijssen@daltonalkmaar.nl
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plaatsvinden. Voor eventuele vragen kunt u zich via de mail richten tot de heer P. (Pieter) 

van der Hoorn, voorzitter MR, (pvh@daltonalkmaar.nl). 

 

 

 

Absentiemeldingen 
Tijdens de zomervakantie heeft u een brief van ons ontvangen hoe de absentiemeldingen 

doorgegeven moeten worden. Hierbij nogmaals de uitleg.  

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek zijn dan kunt u ons dit laten weten.  

Klik in de Magister-app op het menu-item 'Afwezigheid', klik op 'Melden' en doorloop de 

volgende schermen: 

• Scherm 1: Geef aan of u uw kind voor 'vandaag' of 'morgen' ziek meldt en geef 

eventueel bij 'Opmerking' een toelichting. 

• Scherm 2: Als alles correct is ingevuld klikt u op 'Gereed' en rechtsboven op 'Melden'. 

Magister zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het ziekmelden van uw kind. 

• Scherm 3: Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het 'Afwezigheidsscherm' terug 

dat uw kind ziek is gemeld. 

✓  

Algemene informatie 

mailto:pvh@daltonalkmaar.nl
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✓ Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen. 

✓ Ziekmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag. 

✓ Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. 

✓ Ziekmelden op zondag kan alleen voor maandag. 

✓ Ziekmeldingen zijn terug te zien onder “Afwezigheid”. 

✓ Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd. 

✓ Bezoek aan een arts of specialist moet 48 uur van te voren telefonisch gemeld 

worden.  

✓ Alle andere verlofaanvragen kunt doen via het formulier op de website  

 

Vapen 
Het is populair onder de jongeren en ook wordt er veel over geschreven: vapen. 

Maar wat (en hoe schadelijk) is dat nu precies?  

Wist u dat? Gebruik van de e-sigaret  “dampen” heet  en dit in het Engels “vapen” is?  

Een elektronische sigaret (e-sigaret) werkt door verhitting van een e-vloeistof in plaats van 

verbranding van tabak.  Hierdoor mist het de giftige verbrandingsproducten van tabak maar 

bevat het wel schadelijke stoffen als nicotine, propyleenglycol en (sporen van) 

kankerverwekkende stoffen uit de e-vloeistof.  

Meer lezen? In de bijlage hebben we alles voor u op een rijtje gezet. 

 

 

 

 

Het Dalton gedachtengoed van Helen Parkhurst is meer dan 100 

jaar oud, maar nog steeds springlevend.  

Hoe geven we dat het beste vorm in deze tijd, in onze school, met 

onze leerlingen? Die vraag stellen we onszelf steeds opnieuw.  

Vanuit het project "Doorontwikkeling Dalton Onderwijs" (DDO) zijn 

wij als school hier nu gericht mee bezig. Dat gebeurde 

bijvoorbeeld al met alle medewerkers op de studiedag van 

maandag 10 oktober. Maar gebeurt ook met de leerlingen in de 

lessen, met de leerlingenraad en willen we ook graag doen met zoveel mogelijk 

ouders/verzorgers op een speciale DDO ouderavond die binnenkort door de ouderraad 

wordt georganiseerd. Door samen te werken kunnen we tenslotte het mooiste en beste 

onderwijs organiseren voor onze leerlingen. En daar doen we het voor.  

Mevr. S. (Sophie) van Slageren – projectleider DDO 

 

 

Dalton Onderwijs  
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Excursie Barcelona 
Zondag 11 september vertrokken 

we met 123 leerlingen en 12 

medewerkers naar Barcelona. Na 

een lange busreis kwamen we 

aan in het hostel. We zijn steeds 

in twee groepen uiteen gegaan 

om excursies te doen: fietstocht 

door de stad, bezoek aan de 

Sagrada Familia, Parc Guëll, dagje Taragonna en Aquarium of Camp Nou. Het waren 

intensieve en uitputtende dagen (en nachten!), maar met enthousiaste leerlingen en een 

goed en gezellig team van medewerkers. Vrijdagmiddag 16 september kwamen we weer in 

Alkmaar aan. Bijgaand de groepsfoto’s van alle leerlingen. Mevr. M. (Mirjam) Oosterbaan 

 

Excursie Londen 
Eindelijk was het moment daar! Na drie jaar mochten we weer op pad naar het mooie 

Londen. Maandag 12 september om 1.15 reed de 

bus weg met wat zwaaiende ouders in de rug. Wat is 

het toch elk jaar weer spannend om hun 

waardevolste bezit mee te nemen op een reis! Dit 

jaar gingen we richting Calais om daar met de bus 

op de trein te gaan in plaats van eerdere jaren op de 

boot. In de stad zelf was het al een stuk drukker dan 

normaal en moeilijker om met de bus midden in het 

centrum te komen. Nadat we bij China Town 

uitstapten, moesten we nog een korte wandeling 

maken naar ons hostel.  

Hierna konden we beginnen met het programma in Londen. Dit was een keuze tussen 

Shakespeare en het Arsenal stadion. 17 leerlingen gingen naar het 

stadion en de rest van de groep mocht naar de theater workshop. We 

maakten meteen kennis met het reizen met de metro, om heel even 

elkaar kwijt te zijn en vervolgens toch weer op tijd samen te komen 

voor Harrods. Na ook hier heel even binnen gekeken te hebben, 

gingen we door naar het Natural History Museum of het Science 

Museum. Mooi om te zien dat de leerlingen geïnteresseerd door de 

musea lopen en ook leuke aandenkens kopen. We sluiten de maandag 

Activiteiten afgelopen maanden 
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af op Leicester Square bij de Pizza Hut. Hoe mooi om deze eerste dag af te sluiten met een 

polonaise op de liedjes van Abba, waar bijna onze hele groep even losgaat.  

Dinsdag staat in het teken van de metrospeurtocht. Leerlingen gaan in hun hoofdgroep met 

1 begeleider op pad. Ze krijgen een lijst met 24 highlights van Londen mee en mogen zelf 

bepalen in welke volgorde ze deze gaan bezoeken. De leerlingen zijn leidend en zij bepalen 

met elkaar waar ze allemaal naar toe willen gaan; hoe Dalton wil je het hebben?! Het is de 

dag met de meeste stappen, want we sluiten de dag af met een Jack the Ripper tour. 

Begeleid door een acteur/gids die het verhaal zo smeuïg mogelijk aan ons vertelt. Helaas is 

het wel het regenachtigste moment van de week en kunnen we niet echt stil staan bij de 

plekken waar de moorden daadwerkelijk zijn gepleegd, maar het is toch indrukwekkend om 

te zien hoe goed de leerlingen alles begrijpen. En ja hoor, daar is ons eerste compliment van 

de week “Wat zijn jullie een leuke groep zeg! Wat luisteren de leerlingen goed!”. Altijd goed 

om te horen dat we aan kunnen komen met onze groep Daltonleerlingen!  

Woensdags was dan eindelijk het moment dat we weer naar Greenwich konden gaan. Toch 

mooi om de heer J. Halfschepel even bevlogen te horen over de nulmeridiaan om vervolgens 

de leerlingen hier ook even mee te laten rekenen. ‘Hoeveel minuten ligt het Dalton college 

eigenlijk precies hiervandaan?’ Heel leuk om daar rond te lopen en te zien dat ze daar 

fanatiek mee aan de gang gaan! Ze maakten eerst allemaal dezelfde fout, maar uiteindelijk 

kwamen ze toch op het goede antwoord van 19 minuten. Hierna was er nog tijd voor het 

Maritiem museum en om te lunchen bij Greenwichmarket om vervolgens met de watertaxi 

over de Theems weer naar het centrum te worden gebracht. Nadat we ons verzamelpunt 

hadden bereikt mochten alle leerlingen dan eindelijk een middag voor zichzelf shoppen en 

zelfstandig eten. Hoe leuk om na afloop te checken wat ze hadden gevonden en gescoord. 

Daarna naar het hostel en lekker een avondje spelletjes doen.  

Donderdag was de reis alweer bijna aan 

zijn einde, maar niet voordat we de 

Londen Bridge op waren geweest, wat 

een mooie belevenis is dat. Eerst wat 

trappen op, om over een glasplaat 40 

meter boven de Theems van de ene 

toren naar de andere toren te lopen. We 

mochten ook nog kijken in de ‘engine 

room’ en de shop, dus nog even een 

gadget scoren! Hierna stond de laatste 

metrotocht op het programma richting 

Covent Garden. Hier gingen we nog een 

keer uiteen, voor wederom een 

shopmiddag met eigen diner. Om half 7 
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verzamelen, op naar het laatste onderdeel van ons programma, toch voor velen de kers op 

de taart, namelijk de musical The Lion King! En wat was het weer gaaf! We zaten deze keer 

beneden en mochten de dieren van heel dichtbij naast ons bewonderen als ze richting het 

podium gingen. Na afloop stond de bus terug naar huis op ons te wachten. Wat was het 

weer een geweldige reis met een fantastische groep leerlingen en docenten.  

Mevr. S. (Sharon) Kolk en D. (Dominique) Nieuwland 

 

Geweldige meerdaagse excursies 
Ja!, yes!, oui!, eindelijk konden we onze bovenbouwleerlingen weer uitzwaaien voor een van 

de hoogtepunten in hun schoolloopban, de meerdaagse excursie. Op 16 september 

vertrokken onze leerlingen van leerjaar 4 en 5 per bus naar Londen, Parijs, Barcelona of 

Oostenrijk. Een twintigtal thuisblijvers werd vermaakt met een afwisselend cultureel en 

sportief programma in en rond Alkmaar. Wat de buitenlandgangers allemaal meemaakten 

valt niet in een paar zinnen samen te vatten. U heeft de verhalen hierboven vast al gelezen.  

Wij hoorden in ieder geval dat de Sagrada Familia top, maar nog steeds niet af was, dat 

Camp Nou nog veel groter is dan gedacht, dat je ongelooflijk enge opgezette beesten 

tegenkomt in het Natural History Museum, dat je ponden snel opraken in Harrods, dat de 

Jack de Ripper tour nog spannender was dan gedacht, dat van de outdooractiviteiten het 

buikbochelen best lastig was, dat de gebouwen in Disneyland nu veel kleiner leken dan toen 

je er als 6-jarige met je ouders langswandelde, dat je nu heel goed kunt begrijpen dat op 8 

oktober 1573 bij Alkmaar de victorie begon omdat je in een kano ziet dat er best veel water 

rondom Alkmaar aanwezig is. O ja, kanovaren is best intensief, maar een ijsje daarna maakt 

dat wel goed. Overigens viel de stadswandeling door Amsterdam wel mee, je hebt niet door 

hoeveel kilometer je dan aflegt. Kortom, het was voor de leerlingen een week om nooit te 

vergeten. Mevr. F. (Fransisca) Grovenstein en dhr. W. (Wim) Duyff 

 

Winnaars innovatieprijs Bouwend Nederland  
Woensdag 21 september werden leerlingen uit heel Nederland in de leeftijd van 12 t/m 18 

jaar in het Philips stadion in Eindhoven in het zonnetje gezet, omdat zij een bijzondere 

prestatie op het gebied van Science hebben geleverd in 2022. Van onze school waren dat 

Renée Kos en Stijn Roording uit 5H en Terence Darphoorn en Jinte Rootring uit 5V. Zij waren 

in 2022 de winnaars van de Innovatieprijs van Bouwend Nederland voor het vak O&O.  

Nadat we in het Philips stadion aankwamen mochten we een eigen stand inrichten zodat het 

winnende plan kon worden gedemonstreerd. Hierna volgde een lekkere lunch, waarna de 

leerlingen gehuldigd werden door presentator Dennis Weening op de eretribune van het 

stadion. Na de huldiging konden de leerlingen langs de informatietafels van andere 

winnaars. Je kunt hierbij denken aan winnaars van de diverse Olympiades, winnaars van de 

KNAW-prijs voor beste PWS etc. Als docent keek ik mijn ogen uit om te zien wat leerlingen 
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in den lande allemaal presteren en onze leerlingen keken met bewondering naar de 

prestaties van hun leeftijdsgenoten. Kortom een inspirerend dagje uit!  

Dhr. J (Jacco) Halfschepel – docent O&O en aardrijkskunde 

 

Online voorlichting 6 VWO door Rijksuniversiteit Groningen 
Op donderdag 6 oktober was er in het daltonuur 

een online voorlichting georganiseerd voor onze 

leerlingen 5 vwo en 6 vwo door de Rijksuniversiteit 

Groningen met als thema “Studeren in het hoger 

onderwijs”. Twee studenten hebben veel informatie 

gegeven en hun ervaringen gedeeld over 

onderwerpen zoals het keuzeproces, het verschil 

tussen een hbo en een wo studie, op kamers gaan, 

het bsa, en studiefinanciering. Vervolgens kregen 

onze leerlingen de mogelijkheid om vragen te 

stellen. Hoewel het bijwonen van de voorlichting 

geheel vrijwillig was, was er een grote opkomst. 

Fijn om te zien dat leerlingen zo ontzettend goed meededen. De leerlingen onderdompelen 

in LOB en de verhalen van anderen kan een boost geven in de motivatie van leerlingen. 

Mevr. S. (Saadet) Ertas – decaan havo/vwo 
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Wiskundetoernooi Radboud Universiteit  
Op 23 september heel vroeg in de ochtend 

vertrokken vijf leerlingen en mevr. A (Afsaneh) Slot-

Nobakhti met de trein richting Nijmegen voor het 

wiskundetoernooi.  

Ties Blokker uit 6A en Shenoa Boelhouwers, Britt 

Jorna, Jinte Rootring en Tim Tijssen uit 5A zijn de 

toppertjes die onze school vertegenwoordigen. Er 

zijn 100 teams van verschillende scholen uit heel 

Nederland. Rond half tien zijn we daar. De ontvangst 

en de organisatie is heel goed, maar toch was het spannend. De eerste ronde, de Estafette, 

begon om 11:00 uur en dat ging best goed. Iedere docent moest bij een ander team 

surveilleren. Het was een geweldige samenwerking tussen de leerlingen van elk team. Ik 

vond het prachtig om te zien hoe ze elkaar hielpen, van ideeën uitwisselen tot elkaar 

verbeteren.  

Na de lunch begon de middagwedstrijd genaamd Sum 

of Us. Hierin staat een maatschappelijk relevant thema 

centraal. Het thema van dit jaar was max-plus algebra. 

En voor de docenten stond een lezing op het 

programma. Uiteindelijk was de score van ons team 

helaas niet zo geweldig maar de leerlingen hebben een 

hele leuke wiskundigedag gehad.  

Groet, mevrouw A. (Afsaneh) Slot-Nobakhti 

 
 
 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen op onze school? Meld u dan vooral aan 

voor onze sociale media kanalen: 

LinkedIn     Instagram                 Facebook 

 

 

 

 

 

SDCA kanalen 

https://www.linkedin.com/school/stedelijk-dalton-college-alkmaar/
https://www.instagram.com/p/Cevht3IKh1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/stedelijkdaltoncollegealkmaar/about/?ref=page_internal

