een mooie start
Ontdekken wat je kan én wat je leuk vindt. Dat doe je op het
Stedelijk Dalton Lyceum MAVO/HAVO. Bij ons volg je de eerste
twee jaar DaltonPlus onderwijs: Docenten komen naar jou toe,
je krijgt persoonlijke begeleiding en meer tijd om je huiswerk
op school te maken. Je krijgt les in een aparte vleugel met eigen
trappenhuis, zo maken we de overgang van de basisschool naar de
middelbare school een stuk kleiner.
Op veel scholen wordt al na één jaar op de middelbare school bepaald op welk niveau je examen
zult doen. Wij begrijpen dat het van de basis-
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(j.koppelaar@dalton-dordrecht.nl).

