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In de onderbouw maak je de daltonopdrachten van vakken waar je goed in 

bent sneller. Doordat je in de daltonuren zelf keuzes kunt maken, kun je er 

voor kiezen meer tijd te besteden aan vakken die je moeilijker vindt. Ook heb 

je tijdens die daltonuren tijd om vragen te stellen aan je vakdocent.

KIEZEN ALS JE WEET WAT JE WILT

FLEXIBEL EN UITDAGEND

EEN EXTRA UITDAGING? EEN CURSUS CHINEES 

OF TUTOR WORDEN VAN EEN BRUGKLASLEERLING? 

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS. 

JEZELF LEREN KENNEN

In onze onderbouw zorgen we dat je zo lang mogelijk bij vrienden en 

vriendinnen in de klas kan zitten. In klas B1, HV2 en HV3 zitten leerlingen 

met havo en vwo-advies bij elkaar. Jullie leren zo van elkaars sterke 

kanten en helpen elkaar als het even tegen zit.

Je krijgt door deze drie jaar bij elkaar ook extra de tijd om te ontdekken 

wat je wilt en waar je goed in bent: pas na de derde klas begint de aparte 

havo bovenbouw, dus tot dat moment kun je nog alle kanten op.

Je profiteert van het brede vakkenaanbod in de onderbouw: je hoeft pas te 

kiezen als je echt aan alle vakken gewend bent en weet wat ze inhouden. 

Zo kun je goed voorbereid aan je eindexamen beginnen.

MET ELKAAR



Je gaat natuurlijk op wendagen in klas 1, doet in klas 1 en 2 mee met de ludieke week 

en je gaat in de derde klas op werkweek. Je kunt schitteren op het toneel 

bij het eersteklastoneel, het thrillerfestival (klas 2) of het derdeklas-

toneel. Je kunt lid worden van de feestcommissie, technische 

commissie, sportcommissie, videocommissie of van Erasmus TV. 

En dat allemaal met je vrienden en vriendinnen, want onze 

mavo, havo en vwo-leerlingen doen dit allemaal met elkaar.

Voor leerlingen die misschien in 4 havo een economisch profiel 

willen kiezen hebben we een heel speciaal 3-jarig project: vanaf 

klas 1 ga je je eigen bedrijf opzetten in de Erasmus Businessclass junior. 

Dit project doe je samen met andere leerlingen die ‘ondernemen’ in hun 

bloed hebben zitten en … die leren uit boeken graag combineren met de 

handen uit de mouwen steken.… We hebben er een aparte folder voor, 

dus mis die niet!

In 4 havo heb je de vakken gekozen waarin je straks eindexamen gaat doen. 

Daar ga je nu intensief tijd aan besteden. Daarnaast is er extra uitdaging als je 

dat wilt: een cursus Chinees, bijvoorbeeld, of tutor worden van een 

brugklasleerling; OF je haalt je boekhouddiploma. Je kunt het 

op ‘t Erasmus. In 4 havo gaan alle leerlingen ook nog op 

buitenlandreis en kun je deelnemen aan de grote 

Erasmus toneelproductie.

Met al deze ervaringen op zak ga je ten slotte in 

5 havo toewerken naar je eindexamen. Wij helpen 

je daarbij met goede, duidelijke lessen en speciale 

examentrainingen in vakken waarbij je een extra

steuntje in de rug wilt hebben. Wij hebben immers 

hetzelfde doel: jouw diploma!
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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

SCHRIJF JE IN!


