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Hoi 8ste groeper! 
Nu je in groep 8 zit, ga je samen met je ouders 
kiezen naar welke school je wilt. Erg belangrijk, 
want je moet je er prettig voelen. Ga je voor  
het Dalí College, dan kies je voor een gezellige, 
kleinschalige en fijne school waar je op  
veel verschillende manieren kunt leren.

Bij ons leer je niet alleen uit boeken, maar doen we juist  
veel met praktijk. Of je nu op de mavo of op de havo zit,  
we leren door te doen!

In deze brochure vertellen we je meer over onze school.  
Op welkomophetdali.nl kun je nog veel meer over onze  
school lezen. Ook kun je je o.a. aanmelden voor onze  
informatieavond en vind je informatie over ons  
Open Huis. 

 Download onze brugklas app  
 en blijf op de hoogte van al  
 onze kennismakingsactiviteiten  
 en ons Open Huis.

We hopen je na de zomervakantie als leerling van het  
Dalí College terug te zien in onze brugklas! 

Ana Solbes 
teamleider onderbouw 

Heb je nog vragen? Ik help je graag! 
Je kunt contact opnemen via: a.solbes@dalicollege.nl

Waarom het Dalí College  
een school is voor jou! 
+ We zijn een kleinschalige school met veel aandacht  
 voor de leerling

+ Gepersonaliseerd leren: volg je eigen leerroute  
 en één of meer vakken op een hoger niveau

+ Uniek concept: iedere leerling volgt een praktisch vak,  
 tot aan je eindexamen!

+ Dalí-uren: in de onderbouw bieden we Dalí-uren aan

+ Iedereen heeft een coach die je begeleidt op school 

+  Bij ons kun je voor Cambridge Engels kiezen 

+  Sportief? Kies voor de speciale sport & managementklas! 

+  Liever bezig met techniek en ontwerpen?  
 Maak kennis met onze technologie & designklas! 

+  Kies al in de tweede klas uit de volgende vakken:  
 bèta, Spaans, Frans of Duits. Daarnaast mag je kiezen  
 tussen muziek of beeldende vorming. 

+  Wil jij versneld examen doen? Dat kan! 

+  Blended learning: we gebruiken boeken en een laptop

+ Veel ondersteuningsmogelijkheden
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Leren
met aandacht
Aandacht voor elke leerling.  
Daar is alles bij het Dalí College  
op ingericht. Van onze manier van 
lesgeven tot aan het gebouw.  
We zien dat leerlingen hierdoor  
met plezier naar school gaan.

Gepersonaliseerd leren 
Ons onderwijs is geïnspireerd en gebouwd  
op ‘Gepersonaliseerd leren’: je kunt je  
eigen weg volgen door je persoonlijke  
doelen te stellen. Natuurlijk begeleiden  
en ondersteunen wij je daarbij zodat je  
optimaal gebruik kunt maken van je talenten. 
We zien je en hebben aandacht voor je! 

Dagstart & weeksluit 
De overstap naar een nieuwe school is  
hartstikke spannend! Nieuwe vakken en leraren, 
een nieuwe klas en huiswerk. Om je hiermee 
te helpen, start je het eerste half jaar de 
schooldag met je klas en je persoonlijke  
coach. Tijdens de dagstart leer je plannen met 
behulp van je agenda en tijdens de weeksluit 
kijk je of je de leerdoelen van de week behaald 
hebt. Je coach helpt je met plannen en 
bespreekt de belangrijke zaken van die dag.

‘Leren leren’ 
Tijdens het eerste jaar krijg je een lesuur in de 
week ‘leren leren’. Je gaat op zoek naar je eigen 
leerstrategieën en deze ga je versterken met 
slimme vaardigheden, zoals plannen, snellezen, 
mindmappen en geheugentechnieken.

Brugklas 
We bieden diverse brugklassen aan op  
twee niveaus: de mavo-havo brugklas en  
de havo-brugklas. 

Sport & management brugklas 
Ben jij dol op sporten en organiseren en lijkt 
het jou leuk om later een baan in de sport te 
hebben? Geef je dan op voor onze speciale 
sport & managementklas. Dit is een mavo-havo 
klas met extra aandacht voor sport, organiseren 
en sportmanagement.

Technologie & designbrugklas
Een mooi, nuttig ontwerp verzinnen en dat  
dan ook nog zelf maken? Lasersnijden,  
3D-printen en ontwerpen klinken jou als muziek 
in de oren? Dan is onze speciale technologie  
en designklas echt iets voor jou! Ook deze  
speciale brugklas is geschikt voor alle  
mavo- en havo leerlingen. 
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Groei 
met aandacht
Het Dalí College is een school voor 
iedereen. Elke leerling verdient  
aandacht, ook als je wat extra  
ondersteuning nodig hebt. Samen 
bekijken we wat voor jou passend 
kan zijn: ondersteuning op maat.

Iedereen zijn eigen coach 
Met jouw coach voer jij in het eerste halfjaar 
elke week 1 op 1 een coachgesprek van een 
kwartier. Daarna zijn de gesprekken eenmaal 
in de twee weken. Jullie kijken samen vooral 
naar wat goed gaat bij de verschillende vakken 
én waar je nog verder in kunt groeien. Je coach 
daagt je uit om doelen te stellen en onderzoekt 
samen met jou wat je nodig hebt om deze  
doelen te behalen.

Drie keer per jaar vindt er een COL-gesprek 
plaats (Coach-Ouder-Leerling) waarin je  
terugkijkt op de afgelopen periode en samen 
nieuwe periodedoelen stelt. 

Iets extra’s nodig? 
Als je net wat meer begeleiding nodig hebt, dan 
je coach je kan bieden, kan de ondersteunings- 
coördinator in gesprek met jou (en je ouders) 
gaan en zorgen dat je die extra ondersteuning 
krijgt. Denk aan hulp bij plannen en organiseren, 
leerlingbegeleiding, sova training en nog  
veel meer! 

Wij vinden het belangrijk 
dat jij goede begeleiding 
krijgt, daarom heeft  
iedereen zijn eigen coach.

Dyscalculie en dyslexie 
Heb jij dyslexie of dyscalculie, dan hebben  
wij op school extra faciliteiten.

Ondersteuningslessen
In ons lesrooster vind je, naast de lessen die  
je met de hele klas volgt, ook lessen waarvoor 
je je kunt inschrijven als je extra hulp en uitleg  
wilt voor een bepaald vak. Dit noemen wij de 
ondersteuningslessen. 

7



8 9

Praktijk 
met aandacht 
Of je nu wil leren door te doen,  
of door met je neus in de boeken  
te duiken, in beide gevallen bieden  
wij je een passend traject. 

Praktische vakken op het Dalí College 
Niet alleen aandacht voor theorie, maar juist 
ook aandacht voor de praktijk. Daar leer je  
zo veel van! Daarom volgen al onze leerlingen,  
op alle niveaus, een praktisch vak. Dit doe  
je tot aan 4 mavo of 5 havo!

In de brugklas en tweede klas zijn er speciale 
Dalí-uren. Tijdens deze uren maak je kennis  
met allerlei gave vakgebieden. Je leert koken, 
serveren en van alles over horecamanagement 
van een echte vakdocent, je dompelt je onder 
in de wereld van fotografie en leert presenteren 
voor een echte camera mét greenscreen.  
Ook snuffelen we aan techniek en zo zijn er  
nog veel meer toffe onderwerpen! Niet alleen aandacht voor 

theorie, maar juist ook 
aandacht voor praktijk. 
Daar leer je zo veel van! 

Praktische havo 
Wij zijn de enige school in deze regio die  
een praktische havo aanbiedt! Dat betekent  
dat iedereen op onze havo tot en met het  
5e leerjaar aan toe een praktisch vak volgt.  
Je gaat op stage, je krijgt opdrachten vanuit  
het bedrijfsleven en bovendien telt dit vak ook 
mee voor je examen.
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Informatiedagen  
voor leerlingen uit  
groep 7 & 8 en ouders:
#doemeemiddagen op het Dalí College 
Wil jij graag meedoen met een van onze  
praktische vakken? Geef je dan op voor een  
van onze #doemeemiddagen!  
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen deelnemen. 
Kijk op de website voor de data én om je aan  
te melden!

Informatiemarkt voor ouders én leerlingen!
Kom met je ouders langs en laat je verrassen. 

Donderdag 03 nov 2022 
17:00 - 19:30 uur 

Privé rondleidingen  
met aandacht 
Boek online je eigen persoonlijke rondleiding 
met aandacht op welkomophetdali.nl

Wil je op de hoogte blijven van als  
deze activiteiten, download dan onze  
brugklas app.

Advies en aanmelding
Voor onze mavo-havo brugklas kun je je ook 
aanmelden met een kader-mavo advies.  
Plaatsing op de mavo zal dan mede afhangen 
van overleg met jouw leerkracht van groep 8.

Leerlingen met een havo-advies kunnen zich 
aanmelden voor onze havo brugklas.

Uiterste datum voor aanmelding:  
9 maart 2023 
 
Het inschrijfformulier is te vinden op onze  
website of via de basisschool

Actief 
met aandacht 

Open huis
Woensdag 08 feb 2023  
16:00 - 20:00 uur 

Welkom op ons Open Huis voor  
ouders en leerlingen! 

Informatieavond 
Donderdag 16 feb 2023  
19:30 - 21:00 uur 

Informatieavond voor ouders van  
groep 8, nog een keer alle info op  
een rijtje.

+ Bezoek aan musea en  
 voorstellingen 

+ Schoolfeesten

+ Op kamp met je klas in de    
 tweede klas naar Weert 

+ Projectweken 

+ Toffe sportactiviteiten 

+ Klassenuitjes 

+ Sinterklaasviering met  
 je klas 

+ Reizen in de derde klas    
 (Parijs, Berlijn, Londen,  
 Ardennen) 

+ Bezoek aan een  
 Duitse kerstmarkt 

+ Stageweek in de derde klas 

+ Bedrijfsbezoeken
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Open huis
met
aandacht

Open huis
wo 08 feb 2023  

16:00 - 20:00 uur 

Informatieavond 
do 16 feb 2023  

19:30 - 21:00 uur 

welkomophetdali.nl


