
In groep 8 was je de oudste van de school, maar straks ben je samen met je nieuwe klasgenoten ineens de jongste. Onze

school is groter dan jouw basisschool, maar omdat je straks een eigen coach hebt, krijg je veel persoonlijke aandacht.

Wij vinden elke leerling uniek. Het onderwijs bij ons op school is zo ingericht dat jij op je eigen tempo en niveau kunt leren.

Je coach helpt je te denken in doelen en zo kom je bij het leertraject dat het beste bij jou past. Samen ontdek je wat jouw

ambities en talenten zijn en stippel je een uitdagende route uit.

Het past bij ons daltononderwijs om jou zelf te laten nadenken over hoe je iets wilt leren en hoe snel je door de leerstof

heen wilt. Ons daltononderwijs staat voor zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Eerste schooldag

... is je eerste schooldag! Onder normale omstandig-
heden staat om 09.00 uur je coach klaar om je op te
vangen. Ook zie je je klasgenoten opnieuw en krijg je
de eerste belangrijke informatie om te starten.
Aan het einde van de zomervakantie krijg je meer
informatie over het programma van de eerste
schoolweek. 

Wanneer je bij ons op school gaat starten zijn er ver-
schillende zaken die je nodig hebt om het schooljaar
goed te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een boeken-
tas, een rekenmachine en een woordenboek. Op onze
website vind je een uitgebreid overzicht:
www.lentiz.nl/dalton/voor-groep-7-8/benodigdheden-
leerjaar-1/

Je werkt bij ons met digitale schoolmethodes, dus een
laptop is verplicht. Je leert hoe het is om in de klas en
op afstand samen te werken. Je kunt zelf een laptop
kopen of een aanschaffen bij een aanbieder via
school. Maar waar moet je nu precies op letten? Kijk
op www.lentiz.nl/dalton/voor-groep-7-8/eigen-device/
 

De schoolkosten worden gevormd door onder andere
de ouderbijdrage, excursies, projectdagen, de cultuur-
kaart en schoolreizen. Voor leerjaar 1 is dit €235,-. 
Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouder(s)/
verzorger(s) informatie over hoe ze dit kunnen
betalen. 

Onze school toont graag waar we mee bezig zijn,
bijvoorbeeld bij excursies en gastlessen. Natuurlijk gaan
we zorgvuldig om met foto's waar jij op staat. Toch
vinden we het belangrijk toestemming te vragen. Je
ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit aan het begin van het
schooljaar online invullen. Meer informatie volgt nog.

Tot volgend schooljaar!

Welkom op school, leuk dat je er bent!

september benodigdheden

laptopschoolkosten

privacy contact
Je coach is je eerste aanspreekpunt en zie je elke dag
bij de start in de basegroup. Daarnaast heb je vaak
een gesprek om te kijken hoe het op school gaat. Als je
vragen hebt kun je bij hem of haar terecht. Het tweede
aanspreekpunt is meneer Helmich (xhelmich@lentiz.nl).
Hij is afdelingscoördinator van leerjaar 1.

Op onze website vind je veel informatie over onze school. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen hier een aantal zaken

terugvinden, zoals een datumlijst voor het hele schooljaar en hoe zij contact kunnen leggen met een leraar. 

Heb je voor je bij ons op school gaat beginnen nog een vraag? Stuur ons een mailtje! Dit kan naar daltonmavo@lentiz.nl.


