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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

beste leerling, 

 

De laatste weken van een schooljaar zijn toch voor iedereen weer gezellig en ook hectisch. 

 

Voor onze leerlingen was dit de tijd om naast de vele studie-uren steeds meer te 

ontspannen, gezamenlijk het schooljaar af te sluiten en al hun boeken bijeen te rapen en in 

te leveren (over die boeken straks meer). 

Voor ons als team de tijd om ruimschoots stil te staan bij allerlei landelijke en plaatselijke 

ontwikkelingen in het licht van onze werkwijzen en ook de tijd om opnieuw plannen te 

maken voor de (nabije) toekomst. Wij willen als team ons daltononderwijs verder door 

ontwikkelen en het onderwijs in de klas nog méér de aandacht geven die het verdient. Hier 

nemen we de tijd voor en dit willen we doen in nauwe afstemming met iedereen; met 

leerlingen, met ouders/verzorgers en natuurlijk ook met alle medewerkers.  Zodat elke 

leerling hier straks van profiteert!  Wij gaan onze voornemens dan ook in het najaar graag 

verder aan u toelichten en ook aan leerlingen én ouders/verzorgers vragen wat zij belangrijk 

vinden ons als team mee te geven. Wij kijken hier nu al naar uit! 

 

Maar nu eerst vakantie. 

 

Een tijd voor ontspanning, hobby’s, meer tijd voor vrienden/vriendinnen en familie om 

zodoende weer veel energie op te doen voor het nieuwe schooljaar.  

 

Namens het gehele team SDCA wensen wij jullie een mooie zomer toe en graag tot in 

augustus 2022! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevr. P.J. (Patricia) Bleeker 

rector 
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Onderbouw – leerjaar 1 
Wat is de tijd voorbij gevlogen, het eerste schooljaar zit er alweer op.  

Na de zomervakantie start uw zoon/dochter in klas 2. We beginnen op dinsdag 30 

augustus. Een brief met meer informatie over de start van het schooljaar ontvangt u in de 

laatste week van de vakantie.  

U heeft afgelopen week een brief ontvangen waarin de uitleg staat voor het bestellen van de 

boeken bij Iddink. Daarnaast kunnen de volgende spullen alvast gekocht worden.  

 

- 10 gelinieerde schriften 

- 2 ruitjes schriften 

- (optioneel) een stevige multomap 23-rings met tabbladen en insteekhoezen 

- lijntjespapier A4 formaat  

- ruitjespapier A4 formaat met ruitjes van 1x1 cm  

- etui met potloden(een HB, een H en een B potlood), kleurpotloden, gum, 

puntenslijper, schaar, plakstift, balpennen  

- passer (eenvoudig), liniaal en geodriehoek 

- kaftpapier, hoe kaft ik mijn boeken? Kijk naar: 

o https://www.klasse.be/3417/boeken-kaften-hoe-doe-je-dat/ of zoek een 

youtube filmpje op 

- Agenda (er wordt in klas twee géén agenda uitgedeeld van school)  

- Prisma woordenboek Nederlands  

- Rekenmachine  

- Sportschoenen voor de zaal zonder zwarte zolen 

We wensen jullie een prettige vakantie! 

Mevr. J. (Jetske) Vleugel afdelingsleider  

Dhr. M. (Martijn) Aben afdelingsleider  

Mevr. I. (Ilse) Hoogervorst afdelingsleider  

 

 

 

Mededelingen vanuit de afdelingen  

 

https://www.klasse.be/3417/boeken-kaften-hoe-doe-je-dat/
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Onderbouw – leerjaar 2 
Oh wat heerlijk, vakantie, even helemaal niets! 

Na de zomervakantie starten de huidige leerlingen leerjaar 2 in leerjaar 3. De derde klassen 

vmbo tl, havo, vwo starten met een introductieprogramma op dinsdag 30 augustus 2022. 

De derde klassen vmbo bb en kb ontvangen nieuws vanuit het Van Der Meij College over 

hun eerste schooldag van het nieuwe jaar.  

De klassen in leerjaar 3 zijn opnieuw samengesteld en hiermee willen we de leerlingen de 

gelegenheid geven elkaar goed te leren kennen. Op woensdag 31 augustus starten de 

lessen. In de laatste week van de vakantie ontvangt u een brief met daarin een precieze 

beschrijving van het programma voor de eerste schoolweek. De klas waar uw zoon/dochter 

in geplaatst is, is te zien in Magister zodra deze vrijgegeven is. 

Tevens hebben jullie de afgelopen week een brief ontvangen waarin de uitleg staat voor het 

bestellen van de boeken bij Iddink. En kunnen ook in de vakantie een aantal handige en 

belangrijke spullen alvast worden gekocht:  

  

• 10 gelinieerde schriften; 

• 2 ruitjesschriften; 

• Optioneel een stevige multomap 23-rings met tabbladen en insteekhoezen; 

• Lijntjespapier A4 formaat;  

• Ruitjespapier A4 formaat met ruitjes van 1x1 cm; 

• Etui met potloden(een HB, een H en een B potlood), kleurpotloden, gum, 

puntenslijper, schaar, plakstift, balpennen;  

• Passer (eenvoudig), liniaal en geodriehoek; 

• Kaftpapier; 

• Agenda (er wordt in klas twee géén agenda meer uitgedeeld door school);  

• Prisma woordenboek Nederlands;  

• Rekenmachine;  

• Sportschoenen voor de zaal zonder zwarte zolen. 

 

We wensen jullie een heerlijke vakantie. 

Mevr. J. (Jetske) Vleugel afdelingsleider  

Dhr. P. (Paul) Oudejans afdelingsleider  

 

Bovenbouw – leerjaar 3 t/m 6 
Vakantie! Heerlijk vooruitzicht. 

De leerlingen uit klas 3 en hoger starten op dinsdag 30 augustus met een 

introductieprogramma en een toelichting op het rooster en het schooljaar. Dit in het kader 
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van een positieve groepsvorming: eerst de relatie op orde en dan pas de prestatie. Op 

woensdag 31 augustus starten de reguliere lessen.  

In de laatste week van de vakantie ontvangen jullie een brief met daarin een beschrijving van 

het programma voor de eerste schoolweek. De klas waar uw zoon/dochter in geplaatst is, is 

te zien in Magister zodra deze is vrijgegeven. 

Ook heeft u de afgelopen week een brief ontvangen waarin de uitleg staat voor het bestellen 

van de boeken bij Iddink. Verzoek om dit tijdig in orde te brengen. 

We wensen de leerlingen en u een welverdiende vakantie toe. 

  

Met vriendelijke groet, 

 Mevr. J. (Jetske) Vleugel afdelingsleider  

Dhr. P. (Paul) Oudejans afdelingsleider  

Dhr. W. (Wilko) Gruizinga afdelingsleider  

 

Bovenbouw – havo en vwo 
Het was een schooljaar om niet snel te vergeten.  

De examenresultaten zijn bijna allemaal bekend - alleen Tijdvak 3 nog niet. Niet zonder 

enige trots kan ik zeggen dat bijna alle kandidaten havo-vwo zijn geslaagd dit jaar. Voor 

havo hoop ik dat het slagingspercentage 95% wordt en voor vwo kan dit percentage zelfs 

nog oplopen tot 100%.  Een unieke prestatie!  

Ondanks alle corona-perikelen de afgelopen jaren hebben de leerlingen het dus heel goed 

gedaan! Complimenten hiervoor. Afgelopen 6 juli was de diploma-uitreiking havo-vwo. Wat 

waren de leerlingen - en vooral ook de ouders/verzorgers - trots. En terecht! Eindelijk weer 

een gezamenlijke afsluiting. 

 

Voor havo4 en vwo4-5 hebben we ook de laatste weken zo goed mogelijk willen 

organiseren. We hebben voor de zekerheid na periode4 nog een extra herkansing 

ingebouwd om mogelijke twijfel rond de bevordering nog weg te nemen. Na de toetsweek 

volgde een korte periode waarin we enkele andere activiteiten hebben geregeld. Alle 

leerlingen hebben deze dagen hun digitaal portfolio gepresenteerd en gedeeld met hun 

mentor: wat ging goed dit jaar en wat zou volgend jaar nog beter kunnen? Havo4 en vwo5 

zijn met hun profielwerkstuk gestart. Vwo4 is op excursie naar de VOC-stad Hoorn geweest. 

Havo4 heeft het CKV-festival gehad. Vwo4 en 5 hebben een culturele reis door Alkmaar 

gemaakt. En havo4 en vwo4-5 zijn naar het Filmhuis geweest voor Movies that Matter. Alle 

leerlingen hebben het schooljaar ten slotte afgesloten met een mentoruitje. Teveel om op te 

noemen. 
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Nu zijn we druk bezig om de start van volgend schooljaar vorm te geven. We zullen op 

dinsdag 30 augustus op school starten. Daarna zullen die dag alle klassen een 

introductieprogramma krijgen om samen het schooljaar goed te starten. Nog een dagje 

voordat de lessen starten om de sociale cohesie in de goede stand te krijgen. Jullie krijgen 

de laatste week voor de start van het schooljaar de nodige informatie hierover. Het is nu 

eerst tijd voor een periode van welverdiende rust. Ik hoop dat jullie goed uitgerust en met 

de nodige zin het volgend schooljaar zullen starten!  

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. W. (Wilko) Gruizinga 

 

 

 

 

Office 365 
Het onderwijs en ook onze school zijn in ontwikkeling. Zo ook de omgeving waarin de 

leerlingen digitaal kunnen (samen) werken. Vanaf het komende schooljaar nemen we 

volledig afscheid van Google en gaan we werken met Microsoft -Office 365 Teams.  

Ook in deze omgeving worden alle bestanden in de “cloud” opgeslagen.  

Begin volgend schooljaar zullen alle leerlingen tijdens mentorlessen en speciale daltonuren 

uitleg krijgen over deze nieuwe werkwijze. We leren ze werken met Office 365 en gaan ze 

helpen om bestaand werk over te zetten naar de nieuwe omgeving zodat er niets verloren 

gaat.  

Er hoeft geen andere device (laptop, Chromebook of tablet) of licentie te worden 

aangeschaft alleen de “aanvliegroute” wordt iets anders. In de praktijk lijkt het snel te 

wennen. 

 

Zermelo 
We zijn als school vorig schooljaar overgestapt naar een nieuw roosterprogramma; Zermelo. 

Dit programma is niet onbekend omdat vanaf leerjaar 2 iedereen hier al een account voor 

heeft om het vakkenpakket of keuze voor de Specials in door te geven.  

Dit programma wordt per volgend schooljaar ook de manier op zich in te schrijven voor de 

Daltonuren. We zullen in de eerste lessen de leerlingen helpen om de applicatie op hun 

telefoon te plaatsen. Daarnaast geven we natuurlijk uitleg over hoe je je dan kunt 

inschrijven.  

IT veranderingen 
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Het blijft ook mogelijk om via een Chromebooks of ander device (laptop, tablet e.d.) je in te 

schrijven voor de Daltonuren maar niet meer via Magister. Via Magister blijven de leerlingen 

en ouders/verzorgers wel inzicht behouden in o.a. het rooster, cijfers/resultaten, huiswerk 

en verzuim. 

 

 

 

 

LOB-interview  
Leerlingen uit 1e en 1f hebben bij een familielid, die werkt of gewerkt heeft, een interview 

afgenomen. Bij dit LOB-interview is een aantal opa's ondervraagd over hun vroegere 

beroep(en). Tja, interviewen doe je met een microfoon. En als je die niet hebt? Dan gebruik 

je gewoon je…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa en Ilaisa ondervragen hun opa.  

Groet mevr.J (Judith) Strijbis en mevr. J. (Judith) Dane 

 

 

Activiteiten afgelopen maanden 
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Grootouder project  
In T1 hebben de leerlingen aan een 

grootouder project gewerkt. Om te 

oefenen met vragen stellen, en natuurlijk 

om te leren hoe het was om ‘vroeger’ op 

de groeien in Nederland, was Bert 

Grandiek gastspreker! Met maar liefst 88 

jaren ‘in the pocket’ kon hij uitstekend 

over vroeger vertellen. Zijn eerste 

klompjes en een klein buitenpleetje spraken de leerlingen echt tot de verbeelding. 

 

Workshop portretfotografie met fotograaf Bastiaan Woudt 
Op maandag 13 juni mocht een groepje CKV leerlingen op uitnodiging van Museum 

Kranenburgh een kijkje nemen in de fotostudio van fotograaf Bastiaan Woudt in Alkmaar. 

Bastiaan Woudt is een professionele (mode)fotograaf die o.a. voor grote tijdschriften als 

Vogue en Harpers Bazaar fotografeert. Zij kregen een rondleiding, feedback op eigen 

gemaakte foto’s en daarna mochten de leerlingen in de studio met allerlei attributen zelf 

aan de slag met het maken van bijzondere portretten van elkaar. Zie de foto’s voor een 

impressie van een geweldige ervaring. De expositie van Bastiaan Woudt is nog de hele 

zomer te bewonderen in Kranenburgh; even een mooie zomervakantietip van een CKV 

docent! Mevrouw L. Klok 
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Biologieproject 5VWO  
Door de buurtbewoners werden er al vragen gesteld over de rode lampen voor de ramen bij 

school. Hier is enige uitleg bij nodig. Sinds de meivakantie hebben we voor een biologie 

project 2 Plant Rovers staan. Dit zijn karren met plantjes en verschillende kleuren lampen. 

5VWO kreeg de opdracht om een onderzoek met behulp van deze plant rovers uit te voeren. 

Zelf een opzet maken, zelf het onderzoek plannen en uitvoeren en dit gedurende 6 weken. 

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar het effect van temperatuur, soort grond, soort water en 

frequentie licht naar de groei van planten.  

De leerlingen hebben wekelijks de plantjes gemeten,  

hebben bijna dagelijks de plantjes water gegeven  

(en ontdekt dat plantjes toch behoorlijk wat water nodig hebben)  

en alles uiteindelijk uitgewerkt in een presentatie en een verslag  

in de vorm van een wetenschappelijk artikel.  

Veel plantjes hebben het niet overleefd,  

maar alle groepjes hebben resultaten verkregen  

en regelmatig moesten ze de eigen hypothese ook verwerpen.  

Er zijn goede discussies geschreven en al met al waren  

de reacties voor dit project vanuit de leerlingen erg positief. Op mijn vraag achteraf aan de 

leerlingen; welke aspecten van dit project vond je het nuttigst of meest waardevol? Zijn dit 

twee voorbeelden van antwoorden: het zelf maken van een opzet voor een practicum, het 

samenwerken was ook heel waardevol. Hoe je een wetenschappelijk verslag schrijft, hoe je 

een eigen onderzoek moet doen en hoe je de verschillende factoren zoveel mogelijk 

hetzelfde kan houden. Een geslaagd project en ik ben benieuwd welke onderzoeken er 

volgend jaar uitkomen.  

Namens de sectie Biologie, mevr. E. (Elke) Kooijman.  
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Schaken 
Op donderdag 7 juli kwam schaakminnend Dalton samen in 

lokaal 2.42 voor het Dalton Schaaktoernooi 2022. Twaalf 

schaakliefhebbers namen het tegen elkaar op om te strijden voor 

de beker en een prestigieuze plek aan de Wall of Fame. Yinke 

Bouman was de organisator en deed om deze reden niet mee. 

Mijn grote dank gaat naar haar uit. Na vijf rondes waren er drie 

leerlingen over die gingen strijden om de eindoverwinning. 

Hierin moesten Nathan de Vries en Britt Jorna het afleggen tegen 

Thijn van Veen (beter bekend als Rick Astley). Tijdens zijn 

portfolio presentatie had Thijn de wens al uitgesproken om ooit 

vereeuwigd te worden aan de Wall of Fame. Een prestatie die hij 

nu van zijn bucket list kan schrappen. De heer W. Gruizinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansvoorstelling ‘Emotions’  
Op dinsdag 21 juni was er de kleine dansvoorstelling ‘Emotions’ op locatie in school van 

dansklas 3TL en 4H/V, met het door hun zelfgekozen thema: emoties. Er werden eigen 

gemaakte en aangeleerde choreografieën getoond met een bepaald gekozen emotie of 

emoties.  Het was een geslaagde kleine dansvoorstelling waarbij het publiek de school op 

een andere manier leerde kennen. Het is niet voor niks dat de leerlingen letterlijk op de 

banken en tafel stonden te dansen. Eindelijk mocht het weer om voor publiek een 

voorstelling te laten zien, zodat ook deze leerlingen kunnen oefenen voor het 

praktijkexamen dans voor volgend schooljaar.  

Met dank aan Claudia voor het maken van de foto’s.  
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Leuk weetje: De leerling Salamatu uit de taalklas heeft de danslessen bij 3TL en de kleine 

dansvoorstelling meegedaan. Hoe mooi is dat!  

Mevr. A. (Aurora) Ruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKV Festival  
Hierbij mooie sfeerimpressies van het CKV Festival van afgelopen 30 juni. Het CKV Festival 

van 4 havo was weer een daverend succes. Een aula vol met beeldende- en digitale 

kunstwerken, fotoseries, muziek, dans en uiteraard een enthousiast publiek. De leerlingen 

uit 4 havo hebben nu, in het voorexamenjaar, het examenvak CKV hiermee afgerond! 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1B7n-4qFuK0WEeWVtmBlw-

hEu6CE6tLRJ?usp=sharing 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1B7n-4qFuK0WEeWVtmBlw-hEu6CE6tLRJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B7n-4qFuK0WEeWVtmBlw-hEu6CE6tLRJ?usp=sharing
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Wilt u op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen op onze school? Meld je 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

