
Ontdekken wat je kan én wat je leuk vindt. Dat doe je op het 
Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO. Op zoek naar meer  
uitdaging in Engelse taal? Volg versterkt Engels in de mavo/havo 
klas of volg tweetalig onderwijs in de havo/vwo klas. 

the world at your feet

Engels is een belangrijke taal in de wereld. Steeds 

meer vervolgopleidingen zijn in het Engels en de in-

ternationale status van Nederland zorgt ervoor dat in 

veel beroepen een mengelmoes van natio naliteiten 

voorkomt. Er is een groeiende groep leerlingen die 

later internationaal wil leren, werken en leven. Hoor 

jij daar bij?

Met versterkt Engels en tweetalig onderwijs in onze 

English Stream leer je nóg beter spreken, luisteren, 

schrijven en lezen in het Engels. Bij Anglia (MAVO/

HAVO brugklas) of BE-Engels (HAVO/VWO klas) 

werk je aan deze vaardigheden.

MAVO/HAVO klas
Naast je ‘gewone’ vaklessen Engels volg je wekelijks 

70 minuten Anglia. Je leert veel over wat er in Europa 

en de rest van de wereld gebeurt  en je ontwikkelt je 

breed op het gebied van de Engelse taal. Je spreekt 

in deze lessen veel Engels en je maakt opdrachten 

in het Engels. Aan het einde van de derde klas doe 

je een Anglia examen en word je voorbereid op het 

Cambridge Advanced-examen. De kosten zijn 100 

euro voor de dagreis in klas 1. Voor kosten in de 

vervolgjaren verwijzen wij je naar de ouderbijdrage 

op dalton-dordrecht.nl.

HAVO/VWO klas
Wanneer jij voor de havo/vwo klas kiest, 

kun jij deze ook tweetalig volgen. Naast 

BE-Engels en Fluency krijg je dan ook 

enkele vakken in het Engels, zoals 

biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en 

muziek. Je spreekt in deze lessen alléén 

Engels en je schrijft werkstukken in Engels. 

Naast de lessen bezoek je een Engelstalige 

theatervoorstelling en e-mail je met 

leerlingen uit andere landen. In de vierde 

klas doe je Cambridge examen in de 

Engelse taal. De kosten zijn 100 euro voor 

het eerste schooljaar. Voor kosten in de 

vervolgjaren verwijzen wij je naar de 

ouderbijdrage op dalton-dordrecht.nl.

Voordelen op een rij 
•  Extra Engels certificaat

•   Het lezen van de Engelse taal gaat 

gemakkelijker

•  Je bent beter voorbereid op je  

vervolgopleiding

•  Je bent een echte wereldburger

Vragen? 
Als je na het lezen van deze folder nog 

meer wilt weten, neem dan contact op 

met mevr. C. Goossen 

(c.goossen@dalton-dordrecht.nl).


