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HOE ZIET DALTON ER IN DE PRAKTIJK UIT?
Het schooljaar is in de onderbouw ingedeeld in zes  

periodes. Aan het begin van elke periode krijg je voor  

elk vak een leerlijn. In zo’n leerlijn staat beschreven wat je 

moet leren in zes weken tijd. Je schrijft in de Plenda  

op wanneer het werk af moet zijn, maar ook wanneer  

je wat daadwerkelijk gaat doen. Dan ga je aan het werk 

om de leerdoelen te halen. Vaak krijg je in de les eerst 

uitleg van je docent en werk je daarna zelfstandig en in 

kleine groepjes. Natuurlijk kijken de docenten of je wel  

leert wat je moet leren.

Hierboven staat de Daltondriehoek. Op Helen Parkhurst 

krijg je van ons het vertrouwen dat jij je best doet.  

Wij leren je om meer zelf verantwoordelijk te zijn voor 

het leren. Dat betekent dat je zoveel verantwoordelijkheid 

krijgt als je aankunt. Daarbij geldt dat fouten maken mag, 

van fouten kun je immers ook leren. Bij verantwoorde-

lijkheid hoort ook dat je regelmatig verantwoording aflegt 

voor de keuzes die je maakt. Aan het eind van een periode 

kijk je samen met je mentor(en) en vakdocenten terug op 

de keuzes die je hebt gemaakt en maak je een plan voor 

een nieuwe periode.

Binnen de driehoek staat: zelfstandigheid, vrijheid in 

gebondenheid en samenwerking. Dat vinden wij drie  

belangrijke uitgangspunten. Leren op school doe je zelf, 

maar leren op school doe je ook samen met anderen. 

Vrijheid in gebondenheid wil onder meer zeggen dat je op 

Helen Parkhurst keuzemogelijkheden hebt op het gebied 

van wat je wil leren, hoe en wanneer, maar dit alles wel 

volgens duidelijke afspraken.
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Tijdens de vaklessen schrijf je regelmatig op hoe het  

met je leren gaat. Aan het einde van 12 weken (een  

trimester) schrijf je een vakoverstijgende reflectie en 

maak je tijdens de mentorles een plan om nog beter te 

leren. Iedere week staan er meerdere daltonuren op je 

rooster. In het begin doe je de daltonuren met de hele 

klas. Later mag je zelf kiezen bij welke docent je gaat 

werken. Je schrijft je daarvoor van tevoren in. Twee keer 

per jaar is het daltonweek. Je werkt dan aan een zelf-

gekozen project. Dat kan van alles zijn: misschien wil je 

Spaans koken, doe je mee aan een sponsorloop, maak  

je een groot schilderij, bouw je een legorobot of…. 

KLASSEN VOOR MAVO, HAVO EN VWO
Op Helen Parkhurst zijn er aparte klassen voor mavo, 

havo en vwo. Je komt in een klas die aansluit op het 

klasplaatsingsvoorstel van de basisschool, maar je kunt 

op basis van je resultaten nog wel van niveau wisselen. 

Zonder zitten blijven duurt de mavo vier jaar, de havo vijf 

jaar en het vwo zes jaar.

SPECIALE RICHTINGEN: TECHNASIUM EN  
BÈTA MAVO
Naast de gewone mavo-, havo- en vwo-klassen zijn er 

op Helen Parkhurst twee speciale richtingen. Afhankelijk 

van je klasplaatsingsvoorstel en interesse kun je kiezen 

voor een technasiumklas (havo/vwo) of een bèta mavo 

klas (mavo). Meer informatie staat in de andere flyers en 

op www.helenparkhurst.nl. Je kunt er ook naar vragen 

als je onze school bezoekt.

EEN VEILIGE SCHOOL
Helen Parkhurst staat bekend om de goede en veilige 

sfeer. Dat heeft te maken met hoe we dagelijks met 

elkaar omgaan. We hebben kleinschalige afdelingen. 

Iedere afdeling heeft een eigen team van docenten en 

een afdelingsleider. Elke klas in de onderbouw heeft één 

of twee mentoren die ook contactpersoon voor ouders/

verzorgers zijn. 

IN WELKE KLAS KOM JE?
Je wordt ingedeeld op basis van je klasplaatsingsvoor-

stel, de richting die je kiest en de verdeling jongens/

meisjes. Op het aanmeldingsformulier mag je ook één 

naam van een vriend of vriendin zetten. In overleg met 

de docent van de basisschool bekijken we dan of jullie in 

dezelfde klas kunnen komen. Daarbij kijken wij ook naar 

het schoolniveau, de richting en de klasindeling.

WE ZIEN JE GRAAG NA DE ZOMERVAKANTIE!
Zit je al in groep 8 en ga je na de zomervakantie de  

overstap naar een andere school maken? Dan moet je  

je inschrijven vóór 1 maart a.s. Meer informatie vind  

je op onze website www.helenparkhurst.nl.  

Ga naar ‘Nieuwe leerlingen’ en dan naar ‘Aanmelden’.

...misschien wil je Spaans koken, 
doe je mee aan een sponsorloop, 
maak je een groot schilderij, 
bouw je een legorobot of…. 


