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Eind groep 7 krijg je een voorlopig schooladvies. Op naar een nieuw avontuur! We kunnen ons voorstellen dat je vol vragen zit zoals; 
welke middelbare scholen zijn er, wanneer kun je daar gaan kijken, welke leerrichtingen zijn er? Het zijn vragen die het Stedelijk  
Dalton Lyceum graag voor je beantwoordt. Hieronder alvast een overzicht van de verschillende kennismakingsmomenten op het 
voortgezet onderwijs en op de achterzijde vind je een overzicht van de leerrichtingen.

jouw route naar het voortgezet onderwijs

Voorlopig advies
Begin groep 8 zoek je samen met je ouder/verzorger de 
scholen op die je wilt bezoeken voor een kennismaking. 
Op basis van je voorlopig schooladvies kun je kiezen om 
meerdere leerrichtingen en scholen te bezoeken. 

Kennismaking
Op deze Informatiemarkt van het Stedelijk Dalton 
Lyceum maak je kennis met de diverse leerrichtingen die 
er zijn en krijg je tips over waar je op kunt letten tijdens 
het kiezen van je school. 

Proeflessen
Verschillende scholen in de regio organiseren proef- 
l  es sen. Het Stedelijk Dalton Lyceum noemt dit Expeditie 
Dalton. Hierdoor krijg je een goed beeld hoe het op een  
school werkt.

Informatie ouders/verzorgers
De informatie avonden van het Stedelijk Dalton Lyceum 
zijn voor alle ouders/verzorgers. Wat houdt het voort-
gezet onderwijs in, en wat kun je als ouder/verzorger 
verwachten?

Open dagen
Op de open dag is de school speciaal open voor jou! Zo 
kun je op je gemak dwalen door de gangen en alle leuke 
onderdelen van een school van dichtbij bekijken.

Definitief advies
Wanneer je het definitieve advies van de basisschool krijgt, 
kun je je aanmelden bij de  school van jouw keuze. Samen 
bekijken we dan welke brugklas het beste bij je past.

Rondleidingen
Twijfel je nog of heb je specifieke vragen? Je kunt op het 
Stedelijk Dalton Lyceum altijd een persoonlijke rond
leiding aanvragen. Bel of e-mail hiervoor de locatie.

Schrijf je hier in  
voor Expeditie  

Dalton, de Informatie  
avonden en onze  

open dagen.
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Stedelijk Dalton Lyceum VMBO, Leerparkpromenade 300, 078 - 751 10 00, vmbo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichtingen vmbo bb en vmbo kb. 

Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO, Kapteynweg 3, 078 - 653 08 88, mavo-havo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichtingen vmbo gl, vmbo tl en havo.

Stedelijk Dalton Lyceum VWO, Overkampweg 125, 078 - 618 29 78, vwo@dalton-dordrecht.nl
Leerrichting vwo.

Vwo bestaat uit het atheneum 
en het gymnasium en duurt 6 
jaar. Het vwo kun je bij ons ook 
tweetalig volgen. Je start op de 
loactie Stedelijk Dalton Lyceum VWO 
met het schooladvies havo/vwo of 
vwo. Met het vwo kun je naar de 
universiteit. Daarnaast kun je kiezen 
voor een hbo-opleiding. 

De meeste leerlingen in Nederland krijgen van de basisschool een vmbo-advies.  
Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. Binnen het vmbo zijn er vier verschillende 
niveaus. Als je het schooladvies basisberoepsgerichte leerweg (bb), of kaderberoeps-
gerichte leerweg (kb) hebt gekregen, dan kun je je inschrijven op het Stedelijk Dalton 
Lyceum VMBO. Met een bb-diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding 
op niveau 2 of 3 en met een kb-diploma naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. 
Wanneer je het schooladvies vmbo gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) 
hebt gekregen, start je op het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO. De mavo bereidt 
je voor op een opleiding in het mbo (niveau 3 of 4) of doorstroom naar de havo.  

Met het schooladvies vmbo 
tl/havo, havo of havo/vwo 
kun je naar de havo. De 
havo duurt 5 jaar. De havo 
bereidt jou voor op het 
hbo of doorstroom naar 
het vwo. Je start op locatie 
Stedelijk Dalton Lyceum 
MAVO/HAVO.  
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