
DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

ERASMUS MASTER CLASS, 

DALTON IN HET KWADRAAT!

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

EMC2Erasmus College



Ben jij nieuwsgierig, creatief, goed in samenwerken, houd je van een 
uitdaging en heb je een vwo-advies? Dan is de 2-jarige masterclass 
misschien wel echt iets voor jou.

Iedere periode werk je toe naar een projectweek. Dan presenteer je waar je 
aan hebt gewerkt, laat je je inspireren door experts van buitenaf of ga je op 
verkenning buiten de school. 

Een aantal voorbeelden van EMC projecten:

Met behulp van een portfolio leer je reflecteren op je eigen gedrag en
vaardigheden. Je krijgt van je mentor naast les in leren-leren ook feedback
op je communicatie, planning en presentaties. Je volgt workshops in samen-
werken en leert doelen op te stellen voor korte en lange termijn. Naast cijfers
voor overhoringen krijg je ook competenties voor projecten en vaardigheden.

WERKEN IN PROJECTEN

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS

“MAAKT LEREN EXTRA LEUK, 

ZINVOL EN UITDAGEND”

Film en edit je eigen 
documentaire

Leer beter debatteren en 
doe mee aan debatwedstrijden

Maak je eigen radio show 
en presenteer deze in het engels

Ontwerp je eigen wijk van 
de toekomst



“MAAKT LEREN EXTRA LEUK, 

ZINVOL EN UITDAGEND”

  Maatschappelijke vorming

• Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie
  en filosofie
• Je geeft zelf een rondleiding in het Rijksmuseum voor 
 oudheden, leert over culturen en klimaten op de wereld, 
 denkt na over het leven in 2050. 

  CUV Culturele vorming

• Muziek, tekenen, handvaardigheid, theater en filmtechniek
• Kunst en cultuur in de breedste zin: Je creëert eigen radiotunes, kunstwerken, 
 een theaterstuk en een documentaire.

  WWT Wiskunde, wetenschap en techniek

• Wiskunde, natuurkunde, biologie en wetenschapslessen
• Je leert je eigen onderzoek op te zetten, maakt kennis met robotica en het TU 
 science centre en je doet veel experimenten. Je bestudeert ook oude 
 wetenschappers en hun ontdekkingen.

  S&B Sport en bewegen

• Lichamelijke opvoeding
• Zowel praktijk- als theorieles in sport. Je krijgt 
 bewegingsanalyse, leert over de werking van het menselijk
  lichaam en onderzoekt bijvoorbeeld de invloed van
  voeding op sportprestaties. 

  T&C Taal en communicatie

• Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke talen
• Leren debatteren en presenteren staan als vaardigheden 
 centraal in de blokken over media en politiek. Bij de 
 native speaker leer je de klankvorming van de moderne 
 vreemde talen. 

WERKEN IN VIJF LEERGEBIEDEN

LEERGEBIEDEN 

WAARDOOR JE 

LANGER AANEEN-

GESLOTEN AAN 

EEN PROJECT 

KUNT WERKEN.



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

• Je bent nieuwsgierig en er bestaan weinig onderwerpen waar je niet  in geïnteresseerd bent.
• Je bent sociaal en vindt het fijn om in groepjes samen te werken.  Je neemt daarbij de leiding maar je kunt ook goed luisteren naar anderen. • Je maakt er altijd veel werk van als je een presentatie moet maken.  Je Nederlands is op niveau, de vormgeving dik in orde en de inhoud  natuurlijk zeer doordacht en van alle kanten bekeken.• Je bent onderzoekend en je wilt bijvoorbeeld weten hoe het komt dat de  ene luchtballon opstijgt en de andere niet. • Je verbetert anderen vaak en op een goede manier en daarbij maakt niet het   uit of het medeleerlingen of volwassenen zijn.• Je bent creatief en hebt veel ideeën als je bijvoorbeeld een schilderij maakt   of een verhaal schrijft.

• Je kunt goed plannen, bent flexibel en vindt het spannend als niet alles van   te voren vast ligt.

KIJK OF JE GESCHIKT BENT. 

DOE DE TEST.

Kloppen vijf of meer van de zeven stellingen, dan ben je vrijwel zeker geschikt. 
Scoor je op weinig punten, dan liggen jouw capaciteiten waarschijnlijk op een ander 
vlak. Zit je er tussenin, dan is het lastig om nu direct een oordeel te geven.


