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

NA DE MAVO JE WERELDREIS BLOGGEN?

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



DALTON

FLEXIBEL EN UITDAGEND

MAVO = MEER! MEEDOEN AAN DE SPORTS ACADEMY 

OF TUTOR WORDEN VAN EEN BRUGKLASLEERLING? 

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS. 

Houd je van eigen keuzes maken en wil je je werk graag zelf plannen? 

Houd je van samenwerken en wil je zelfstandig leren werken? En vind 

je het ook fijn om goede uitleg te krijgen, duidelijke vaklessen te volgen 

en op die manier goed voorbereid op weg te gaan naar je eindexamen? 

Dan is de mavo op het Erasmus jouw plek!

In klas 1MH zitten leerlingen met een mavo- of een mavo/havo-advies. Niet iedereen weet 
al zeker of hij een mavodiploma gaat halen of de havo gaat doen. Daarom krijg je in 1MH 
dezelfde vakken als in de eerste klas van de HV-afdeling. Zo geven we je een brede basis 
in de belangrijke (kern)vakken en kun je na klas 1MH instromen in 2 mavo of 2 havo/vwo. 
In de 1MH klas besteden je docenten voldoende tijd aan herhalen, uitleggen en oefenen 
van de basisstof en basisvaardigheden. Zo kom je goed voorbereid in de tweede klas.

In de zeven daltonuren per week leer je vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomst 
op het mbo of de havo: je leert plannen, keuzes maken, zelfstandig werken en samen-
werken. Je hebt de kans om je docenten vragen te stellen, klasgenoten te helpen en 
door de afwisseling van klassikale lessen en daltonuren blijf je de hele dag lekker 
actief bezig. Oud-Erasmianen vertellen vaak dat ze juist tijdens de daltonuren
vaardigheden hebben geleerd die ze ontzettend nuttig vinden in hun vervolgopleiding 
en dat ze daardoor ook goed voorbereid zijn op het mbo. Ook als je ervoor kiest om na 
de mavo de havo te gaan doen, kun je die kwaliteiten goed gebruiken.

EEN GOED BEGIN



Veel mavoleerlingen willen naast de ‘gewone’ vakken ook wel eens iets anders erbij 
doen. Voor hen zijn er heel veel mogelijkheden: in de brugklas kun je je opgeven 
voor de Erasmus Business Class Junior, bedoeld voor de toekomstige 
ZZP-ers en ondernemers van Nederland. Ook kun je meedoen 
met de sportief uitdagende Erasmus Sports Academy. 
Natuurlijk is er de KNSTKLS, Robotica en het Eersteklas-
toneel. In 4M kun je kiezen voor Anglia, het internationaal 
erkende certificaat voor een studie of stage in een 
Engelstalig land. Check onze speciale folders voor 
al deze extra’s.

Klas 1MH 
Tijdens de wendagen leer je al je nieuwe klasgenoten goed kennen. Je doet mee aan 
het Taaldorp Engels, je gaat op excursie en je kunt meedoen aan het brugklastoneel. 
Tijdens de Ludieke Week kun je kiezen uit één van de vele creatieve, sportieve of 
technische projecten.

Klas 2M 
Je doet mee aan het Taaldorp Frans, je gaat naar een rechtbankzitting en je kunt
deelnemen aan het Zoetermeerse Thrillerfestival. Ook in de tweede klas kun je 
tijdens de Ludieke Week een project kiezen.

Klas 3M 
Je kunt deelnemen aan het Excellentieproject economie, je doet 
je maatschappelijke stage, je gaat op excursie en je neemt 
deel aan het Taaldorp Duits. Natuurlijk kun je meedoen 
aan het Derdeklastoneel en ga je op werkweek naar 
bijvoorbeeld de Ardennen.

Klas 4M 
Je doet in zeven vakken examen. Je kunt zelfs 
eindexamen doen in de vakken sport (LO2), 
tekenen of handvaardigheid. Als je goede cijfers 
hebt kun je ook een extra examenvak kiezen, 
zodat je naar de havo kunt doorstromen. Vind je
het leuk om brugklasleerlingen te begeleiden?
Dan kun je leerlingmentor of tutor worden.

MEER

 INFORMATIE OVER 

HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL

MAVO = MEER



SCHRIJF JE IN!

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


