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Door Xander Helmich en Ilse Verkade 



• Ons onderwijs
• Learning Portal
• Coaching en begeleiding
• Dagindeling
• Groei en ontwikkeling
• Type leerling 
• Belangrijke data
• Reflectie en vragen

Onderwerpen



• Wat wens je voor je kinderen?
• chat

• Twee kerndoelen
• Persoonsontwikkeling
• Resultaten behalen

• We werken vanuit vertrouwen
• Via daltonkernwaarden werken we aan ontwikkeling van het 

kind.

• Groeien door te leren

Ons onderwijs



• Drie opleidingen
✓MAVO

✓HGL

✓Novilab
(in samenwerking 
met Lentiz|Flora)

Ons onderwijs



Ons onderwijs
denken en werken in doelen

Doelen stellen
• Je weg bepalen

Begeleiding
• Wie of wat heb ik 

nodig?

• Tussentijds 
evalueren

• Tussentijds 
meten

Reflecteren
• Waar heb ik het 

goed gedaan?
• Waar kan ik dat 

nog meer 
toepassen?

• Wie of wat heb ik 
daarvoor nodig?



• Leren op maat
• Niet iedere leerling is 

hetzelfde
• Hoe kunnen we de leerling 

meer volgen?
• Waar kunnen we nog meer 

inspelen op de leerbehoefte 
van leerlingen?

• Kunnen we meer uit de 
leerling halen of heeft de 
leerling meer van ons nodig?

• Leren en presteren

Ons onderwijs (visie)
Waarom doen wij wat we doen?



Ons onderwijs in de praktijk (Learning Portal)

Gedifferentieerd aanbod:
• Opdrachten

• Filmpjes

• Leerteksten

• Extra oefenmateriaal 

• Op termijn versnellen/verdiepen

Voorbereiden op de toekomst: 
• Inplannen met eigen agenda
• Gesprekken voeren
• Doelen bepalen
• Eigen verslag maken
• Ouders betrekken in leerproces
• Actueel
• Eigenaar zijn van je leerproces



Learning Portal

• Leerling goed volgen 
→ Learning Portal

• Verslagen 
coachgesprekken

• Werken aan doelen

• Leerstof

• Vormen van 
afronden



Coaching en begeleiding

• Leerling goed begeleiden → coach
• Ondersteunen bij plannen
• Leerling wordt gezien, persoonlijk contact

• Individuele gesprekken
• 1x per twee weken
• Compleet en actueel beeld

• Ouder-kind-coachgesprekken
• Minimaal 2x per jaar

• Reflectieverslagen

• Leerling is eigenaar

• Vakdocenten nodig



Dagindeling van de leerling

• (Coachgesprek)

• Basegroup

• Lessen

• Basegroup

• (Coachgesprek)



Groei en ontwikkeling
• Vakken

• Themavakken en tredevakken

• BGV (nieuwe leerweg)

• Talentgroepen

• Internationalisering en burgerschap

• Leerlingenraad

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Nask
Economie
LO
Kunst



Wij vragen van leerlingen

• een open, onderzoekende houding

• om creatief en ondernemend te zijn

• om te (leren) reflecteren

• een positieve instelling

• nieuwsgierig te zijn

• serieus te zijn

• niet te snel op te geven en hun

doel willen bereiken



Daltononderwijs voor onze leerlingen is …..

• nieuwsgierigheden en passies volgen

• succeservaringen, ontdekken waar kwaliteiten liggen, 
talentontwikkeling

• plezier in leren ervaren

• kansen bieden en ruimte geven voor verschillen

• persoonlijke groei door vertrouwen te geven

• vormen tot kritische en sociale burgers, te leren 
samenwerken en samenleven

• ruimte voor een ondernemende, onderzoekende 
houding (creatief en innovatief)



Op onze website…

Zijn er filmpjes & animaties te zien over:
• Coaching

• Learning Portal

• Tredevakken en themavakken

• Hoe ziet een schooldag eruit?

• Wereldburger
• Link: Films - Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

• En natuurlijk onze Open Dag pagina: Open Dag - Lentiz | Dalton 
MAVO & Het Groene Lyceum

https://www.lentiz.nl/dalton/films/
https://www.lentiz.nl/dalton/open-dag/


Belangrijke data
• Aanmelden basisschoolmiddagen 

op 3 maart en 8 maart: online meet 
& greet: 
• Aanmelden basisschoolmiddagen - Lentiz | 

Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

• Inschrijven (online)
• Samen met uw zoon/dochter
• Mogelijk t/m 17 maart:

• Aanmelden en inplannen via 
de website: Aanmelden leerjaar 1 -
Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene 
Lyceum

• Kennismaken (onder voorbehoud)
• Dinsdag 1 juni (avond): ouders
• Woensdag 3 juni (middag): leerlingen

https://www.lentiz.nl/dalton/voor-groep-7-8/aanmelden-basisschoolmiddagen/
https://www.lentiz.nl/dalton/voor-groep-7-8/aanmelden-leerjaar-1/


Nieuwe, op de toekomst 
gerichte opleiding  
Samenwerking Lentiz | Dalton 
& Lentiz | Floracollege

Voor leerlingen met 
een vmbo basis, 
kader, gl, mavo en 
mavo/havo advies

Technologie, 
duurzaamheid en 
digitalisering
staan centraal

Meer weten? Om 
20:00 uur start de 
digitale informatie 
avond over Novilab. 



Reflectie en vragen
• Is uw doel van vanavond behaald? 

• Chat

• Hoe heeft u dit online informatiemoment ervaren? U 
kunt dit aangeven in de chat.

• Kies uit:
• Woorden
• Emoticon
• Spreekmogelijkheid
• ………………………..

•Welke vragen zijn er nog?


