
26	februari	 - 	 Voorjaarsvakantie	(t/m	6	maart)
07	maart - 	Verkiezingsdebat	tussen	jonge	politici
09	maart 	-	 	 Inspraakarena	burgerschapsonderwijs
09	maart 	-	 	 Scholierenverkiezingen
11	t/m	18	maart - 	 Toetsweek	4HV	en	5V
11	t/m	21	maart 	- 	 Toetsweek	5H	en	6V
21	maart 	- 	 Dalton	Circulair	4HV
30	maart 	- 	Hockey/basketbaltoernooi	brugklassen
06	april - 	Basketbaltoernooi	tweede	klas
15	april - 	Goede	Vrijdag
18	april - 	 Pasen
23	april - 	Meivakantie	(t/m	8	mei)
	 	 	 	
	 	 	 																																							
Jaarplanning	2021	-	2022 	 	 	

U	ontvangt	deze	nieuwsbrief	omdat	uw	zoon/dochter	leerling	is
op	Dalton	Den	Haag	of	u	bent	werkzaam	op	Dalton	Den	Haag.

Bekijk	de	webversie

Februari	2022

Just	do	it!
'Nog	even	volhouden.	Het	is	bijna	voorjaarsvakantie.’		Zo	startte	een	column	die	ik	afgelopen
week	las.	De	rest	van	de	column	ging	erover	dat	scholen	en	leerlingen	niet	tot	een	dashboard
van	prestatie-indicatoren	gereduceerd	moeten	worden.	En	zo	is	het	ook,	wat	mij	betreft
tenminste….	Tijdens	teamvergaderingen	en	driehoeksgesprekken	praten	we	met	elkaar	over
het	algehele	welzijn	van	leerlingen.	Cijfers	vormen	daar	slechts	een	onderdeel	van.	Toch	maken
we	ons	zorgen	over	achterblijvende	resultaten	en	zoeken	steeds	naar	manieren	om	leerlingen
te	motiveren,	een	Olympische	themaweek	bijvoorbeeld.	In	de	lerarenkamer	gaat	het	gesprek
regelmatig	over	waar	de	aan-uitknop	van	de	leerling	zit.	Maar	ja,	wij	kunnen	er	uren	over	praten
en	wel	dagen	ook.	Dat	helpt	alleen	niet.	De	thematische	ouderavond	over	executieve	functies
geeft	ouders	tips	om	hun	kinderen	te	begeleiden.	Alleen,	leerlingen	moeten	het	uiteindelijk	zelf
doen.	Dus	beste	daltonezen:	‘Houd	ons	niet	langer	in	afwachting	en	pak	de	regie.	Zet	die
motivatieknop	maar	aan!	Dit	is	het	moment.’
	
Er	breken	andere	tijden	aan.	Na	de	voorjaarsvakantie	worden	de	regels	verder	versoepeld	en
kan	er	weer	meer	op	school	(brief	VO-raad).	Wij	verheugen	ons	erop	met	elkaar	aan	de	slag	te
gaan.	Op	sportief,	cultureel,	sociaal	én	cognitief	gebied.	En	met	de	Olympische	Spelen	nog	vers
in	het	geheugen,	eindig	ik	met	deze	aanmoedigingskreet:	Just	do	it!
	
Fijne	vakantie!

Katrien	van	de	Gevel
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Verkiezingsdebat	tussen	jonge	politici
Ook	dit	jaar	doet	Dalton	Den	Haag	weer	mee	aan	de	scholierenverkiezingen.	Die	worden	altijd
gehouden	in	aanloop	naar	de	'echte'	verkiezingen,	dit	keer	voor	de	gemeenteraad	op	16	maart.
De	scholierenverkiezingen	worden	gehouden	op	9	maart.	Een	viertal	leerlingen	uit	5	havo
organiseert	deze	verkiezingen	in	het	kader	van	een	praktische	opdracht	voor	maatschappijleer.
Daartoe	hangen	zij	verkiezingsposters	door	de	school,	richten	een	stemlokaal	in,	stellen	een
rooster	op	om	de	leerlingen	gelegenheid	te	geven	om	te	stemmen	en	tellen	zij	aan	het	eind	van
de	dag	(handmatig!)	de	stemmen.	Ook	wordt	er	in	aanloop	naar	die	verkiezingen	een	debat
georganiseerd	tussen	vijf	aanstaande	Haagse	politici	en	vijf	debaters	van	het	debatteam.	D66,
GroenLinks,	LEF	(een	nieuwe	jongerenpartij),	Forum	voor	Democratie	en	de	PVV	hebben	hun
medewerking	aan	dit	debat	toegezegd.	De	veelal	jonge	politici	kruisen	de	verbale	degens	met
de	ervaren	debaters.	En	dat	is	voor	hen	doorgaans	net	zo	spannend	als	voor	de	debaters!

Ook	dit	jaar	doet	Dalton	Den	Haag	weer	mee	aan	de	scholierenverkiezingen.	Die	worden	altijd
gehouden	in	aanloop	naar	de	'echte'	verkiezingen,	dit	keer	voor	de	gemeenteraad	op	16	maart.
De	scholierenverkiezingen	worden	gehouden	op	9	maart.	Een	viertal	leerlingen	uit	5	havo
organiseert	deze	verkiezingen	in	het	kader	van	een	praktische	opdracht	voor	maatschappijleer.
Daartoe	hangen	zij	verkiezingsposters	door	de	school,	richten	een	stemlokaal	in,	stellen	een
rooster	op	om	de	leerlingen	gelegenheid	te	geven	om	te	stemmen	en	tellen	zij	aan	het	eind	van
de	dag	(handmatig!)	de	stemmen.	Ook	wordt	er	in	aanloop	naar	die	verkiezingen	een	debat
georganiseerd	tussen	vijf	aanstaande	Haagse	politici	en	vijf	debaters	van	het	debatteam.	D66,
GroenLinks,	LEF	(een	nieuwe	jongerenpartij),	Forum	voor	Democratie	en	de	PVV	hadden	hun
medewerking	aan	dit	debat	toegezegd.	De	veelal	jonge	politici	kruisten	de	verbale	degens	met
de	ervaren	debaters.	En	dat	was	voor	hen	doorgaans	net	zo	spannend	als	voor	de	debaters!
Het	debat	begon	met	als	eerste	stelling	‘Kansenongelijkheid	is	al	zo	oud	als	de	weg	naar	Rome
en	zal	ook	altijd	blijven	bestaan.’	De	stelling	werd	verdedigd	door	Nick	Kaptheijns	(PVV)	en	werd
aangevallen	door	Ytim	Engelaar	(5V).	Nick	was	ervan	overtuigd	dat	de	kansenongelijkheid
wordt	verminderd	door	goed	onderwijs.	Daar	was	Ytim	het	zeker	mee	eens,	maar	ze	vond	dat
de	overheid	het	probleem	ook	kon	aanpakken	door	het	geven	van	subsidies	en	het	zorgen	voor
een	veilige	thuissituatie;	dit	zou	ook	zeker	invloed	hebben.	Dat	de	overheid	moet	opdraaien	voor
die	voorzieningen	leek	Nick	geen	goed	plan.
Het	debat	werd	vervolgd	door	Eze	Nwankwor	(LEF)	die	de	stelling	‘De	gemeente	Den	Haag
moet	een	jongerenburgemeester	en	wethouder	voor	jongeren	invoeren.’	verdedigde.	Hij	ging
met	Milo	Boswinkel	(6V)	in	debat.	Eze	gaf	aan	dat	hij	vond	dat	de	jeugd	zich	meer	gehoord	mag
voelen	en	zeker	deel	van	de	politiek	moet	kunnen	uitmaken.	Waarop	Milo	reageerde	dat	hij	vindt
dat	een	burgemeester	te	weinig	invloed	heeft	in	de	politiek	en	er	pas	verandering	komt	als	je
bijvoorbeeld	de	stemgerechtigde	leeftijd	aanpast.
Die	uitspraak	sloeg	goed	aan	bij	de	volgende	stelling	‘De	stemgerechtigde	leeftijd	voor	de
gemeenteraadsverkiezingen	moet	van	18	naar	16	jaar.’	De	stelling	werd	verdedigd	door	Luuk
Voncken	(GroenLinks).	Hij	vindt	het	een	goed	idee	om	al	op	jongere	leeftijd	voorlichting	te
geven	over	het	politieke	stelsel	zodat	jongeren	op	hun	16de	een	goede	stem	kunnen
uitbrengen.	En	zo	ook	invloed	hebben	de	maatschappij.	Waarop	Julia	van	den	Oetelaar	(5V)
hem	tegensprak	op	het	feit	dat	je	op	zo’n	jonge	leeftijd	nog	geen	goed	besluit	kan	nemen.	Het	is
feitelijk	bewezen	dat	er	erg	weinig	jongeren	de	behoefte	hebben	om	te	stemmen	en	het	dus	niet
zo’n	groot	verschil	zou	gaan	maken.	Toch	waren	ze	het	er	samen	over	eens	dat	als	je	een
verandering	wil	laten	optreden	je	nu	iets	zou	moeten	veranderen	en	het	niet	moet	schuiven	naar
de	toekomst.
Het	debat	vorderde	met	de	stelling	‘Corona	is	ongevaarlijk	voor	jongeren.’	Die	werd	verdedigd
door	Massimo	Etalle	(Forum	van	Democratie).	Hij	was	van	mening	dat	de	erge	klachten	komen
door	de	lockdown	en	niet	door	het	virus.	En	je	ook	aan	andere	dingen,	zoals	aanrijdingen,	dood
kon	gaan.	Waarop	Aimee	ten	Have	(6V)	reageerde	met	de	mening	dat	covid	niet	voor	iedereen
heel	gevaarlijk	hoeft	te	zijn	maar	dat	dat	niet	wegneemt	dat	jongeren	ook	gevaar	kunnen	lopen.
En	het	laatste	debat	ging	tussen	Stijn	Warmenhoven	(D66)	en	Emmanuel	Diaz	(5H)	met	de
stelling	‘De	gemeente	Den	Haag	moet	proeven	doen	met	het	legaal	kweken	van	wiet.’	Waarbij
aan	bod	kwam	dat	het	legaliseren	zorgt	voor	een	veiligere	omgeving	en	je	niet	meer	deel
uitmaakt	van	het	nu	‘illegale’	systeem.	Emmanuel	haalde	het	verleden	van	Stijn	als	Youth	for
Climate	activist	aan,	om	te	bepleiten	dat	wietteelt	leidt	tot	veel	energieverbruik	en	daarmee
milieuschade.
Al	met	al	een	waardevol	debat	voor	een	stampend	volle	(!)	aula.	Interessant	zal	het	zijn	om	te
zien	of	het	debat	ook	terugkeert	in	de	uitslag	van	de	scholierenverkiezingen	op	de	Dalton.
	

	

Dalton,	een	democratische	minimaatschappij?
Burgerschapsonderwijs	staat	weer	op	de	agenda	in	Nederland.	In	het	regeerakkoord	wordt	er
geregeld	naar	verwezen.	Maar	wat	is	burgerschap	precies?	Hoe	geven	wij	er	op	de	Dalton
invulling	aan	en	wat	staat	ons	nog	te	doen?	Beslis	mee	en	geef	je	voor	zondag	6	maart	op	voor
de	inspraakarena	burgerschapsonderwijs.	Op	woensdag	9		maart	van	15.30	uur	tot	17.30	uur
gaan	we	onder	leiding	van		Bram	Eidhof	op	zoek	naar	de	enige,	echte	daltonwaarden.
Leerlingen	hebben	recht	op	inspraak!
	
Klik	hier	om	je	op	te	geven.

Klik	hier	voor	meer	inforrmatie

	

	

Tekentafelgesprekken	ICT
Het	is	een	goed	moment	om	even	opnieuw	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	over	hoe	en	waar	ICT
ondersteunend	is	bij	de	visie	van	de	school	en	hoe	dit	in	de	beleving	van	leerlingen	en	docenten
in	de	praktijk	uitpakt.	Hoe	zou	dit	er	in	de	nabije	toekomst	uit	moeten	zien?
We	gaan	dus	terug	naar	de	tekentafel	om	opnieuw	de	gewenste	situatie	te	kunnen	schetsen.
	
Het	gaat	hierbij	om	een	traject	van	een	aantal	weken	met	een	reeks	gesprekken	met	leerlingen,
docenten	en	ook	ouders	die	uiteindelijk	moet	leiden	tot	een	opgefrist	ICT-beleid.
	
Nog	voor	de	krokusvakantie	starten	vier	leerlingen,	vier	docenten	en	twee	leden	van	de
schoolleiding	onder	leiding	van	onze	projectleider	ICT	(Paul	Hermans)	met	de	vragen:	welke
ICT-toepassingen	komen	leerlingen	tijdens	een	gewone	lesdag	allemaal	tegen	en	hoe	wordt	dat
door	hen	ervaren?	Hoe	zijn	de	ervaringen	van	de	docenten	hierbij?	Wat	zou	in	de	toekomst
wenselijk	zijn?
	
We	hopen	zo	boven	tafel	te	krijgen	hoe	we	het	gebruik	van	ICT	in	ons	onderwijs	het	best
kunnen	doorontwikkelen.

	

	

Themaweek	Olympische	Spelen
In	de	week	van	7	tot	11	februari	stond	de	Dalton	in	het	teken	van	de	Olympische	Spelen.	Tijdens
de	lessen	werd	er	aandacht	besteed	aan	de	Spelen,	China	en/of	sporten.	In	alle	jaarlagen	werd
een	mentorles	gegeven	over	motivatie,	waarbij	we	de	leerlingen	hebben	laten	nadenken	over
hun	doelen	en	bucketlist.	Sommige	lessen	gaven	een	korte	verwijzing	naar	sporters	of	hadden
een	themavraag	in	de	les	verwerkt.	Bij	andere	vakken	werd	een	groot	deel	van	de	les	besteed
aan	de	Olympische	Spelen.	Zo	werd	er	bij	aardrijkskunde	bekeken	hoe	het	mogelijk	is	dat	in
China	op	dezelfde	plaats	zowel	Zomer-	als	Winterspelen	georganiseerd	konden	worden.	Bij
Latijn	moesten	werkwoorden	vervoegd	worden	tijdens	een	estafette	in	landenteams.
Elke	dag	had	een	dresscode.	Maandag	kon	de	joggingsbroek	aanblijven	vanwege	het	thema
sport.	Dinsdag	en	donderdag	had	iedereen	het	lekker	warm	vanwege	de	muts	of	skikleding.
Woensdag	kon	iedereen	zijn	oranje	kleding	uit	de	kast	trekken	en	op	vrijdag	kon	iedereen	zijn
ooit	behaalde	medailles	tonen.
	

Op	dinsdagochtend	hebben	we	een	schoolbrede	Kahoot	gedaan,	live	gestreamd	vanuit	de	aula
met	ruim	500	leerlingen.	Bente	uit	BT	was	de	winnende	leerling:	gefeliciteerd	met	je	cadeaubon
voor	wintersport	op	De	Uithof!	De	jaarlagen	3,	5V	en	4H	hebben	op	verschillende	middagen	de
Dalton	Elfstedentocht	geschaatst	in	de	Uithof	(andere	jaarlagen	waren	een	week	eerder	al
geweest).	We	hebben	de	week	afgesloten	met	een	heuse	dalton	pubquiz	waarbij	we	met
weemoed	hebben	geluisterd	naar	de	verkeerde	wissel	van	Sven	Kramer	en	genoten	hebben
van	het	oranje	podium.	Loïs	Nobibux	en	Ruud	de	Jong	leidden	deze	pubquiz,	wederom	via	een
livestream	vanuit	de	aula	door	ons	eigen	techteam.	Wij	vonden	het	een	geslaagde	week!
	

	

Feedback
Docent	en	leerling	geven	elkaar	continu	feedback	tijdens	de	les	en	in	dalton,	maar	in	de
afgelopen	maand	gaven	we	elkaar	wat	structurelere	feedback.	De	leerlingen	van	klas	3	kregen
via	leerlingbespreking.nl	advies	over	hun	te	kiezen	profielvakken.	De	overige	leerlingen	kregen
via	deze	tool	vakinhoudelijke	feedback	van	hun	vakdocenten.	De	feedback	gaat	ook	over
andere	zaken	dan	resultaten,	zoals	inzet	of	de	bijdrage	die	iemand	levert	aan	de	les.	De
leerlingen	kunnen	bij	de	vakken	waar	dat	nodig	is,	direct	een	plan	van	aanpak	maken.
Daarnaast	is	er	voor	een	dertigtal	docenten	de	docentscan	afgenomen.	Hiervoor	wordt	een
jaarlijks	terugkerende	vragenlijst	gebruikt	met	voor	het	merendeel	gesloten	vragen	en	de
mogelijkheid	een	tip	en	een	top	te	geven.	Voor	de	nieuwe	docenten	dient	de	uitslag	van	de
vragenlijst	als	één	van	de	beoordelingscriteria.	Voor	de	overige	docenten	is	het	een	middel	om
met	de	leerlingen	in	gesprek	te	gaan	over	hoe	zij	de	lessen/daltonuren	en	het	handelen	van	de
docent	ervaren.	De	vragenlijst	is	in	week	5	en	6	afgenomen	en	we	zijn	benieuwd	naar	de
gegeven	feedback.
		

	

Thema	ouderavond
De	Dalton	Ouder	Vereniging	organiseert	jaarlijks	een	interactieve	ouderavond	voor	alle	ouders
over	een	actueel	thema.	Dit	schooljaar	is	gekozen	voor	een	online	variant,	waarbij	het	thema
“Executieve	Functies”	(EF)	centraal	stond.	Doutzen	Buursma	van	onderwijscentrum	Opnij,
specialist	op	dit	gebied	en	actief	op	Dalton	Den	Haag,	nam	ons	op	16	februari	mee	in	een
interactieve	presentatie	rondom	dit	thema.											
																			
Waarom	dit	thema?	Vanwege	de	keuze	van	Dalton	Den	Haag	om	een	deel	van	gelden	vanuit
het	Nationaal	Plan	Onderwijs	(NPO)	hiervoor	in	te	te	zetten.	Docenten	en	leerlingen	in	de
onderbouw	en	bovenbouw	zijn	er	dit	schooljaar	jaar	mee	aan	de	slag	gegaan.			
Lees	verder	>>>
	

	

Centraal	Examen	2022
De	minister	heeft	bekend	gemaakt	dat	het	Centraal	Examen	wederom	is	aangepast.
De	maatregelen	zijn	nu	als	volgt:
	
De	leerling	heeft	de	mogelijkheid	om	het	eindcijfer	van	één	vak	niet	te	betrekken	bij	de
uitslagbepaling.

				-	Dit	geldt	niet	voor	de	kernvakken.
				-	Je	moet	wel	een	volledig	schoolexamen	en	Centraal	Examen	gemaakt	hebben.
	
De	leerling	heeft	de	mogelijkheid	het	gehele	Centraal	Examen	te	spreiden	over	twee
tijdvakken.

	
De	leerling	krijgt	een	extra	herkansing	voor	het	Centraal	Examen:	een	leerling	kan	voor	twee
vakken	een	Centraal	Examen	herkansen.

	
Het	eerste	tijdvak	is	van	12	tot	en	met	30	mei	voor	de	afname	van	eerste	Centrale	Examens.
(uitslag	9	juni)

	
Het	tweede	tijdvak	is	van	13	tot	en	met	24	juni	voor	de	afname	van	eerste	Centrale	Examens
en	de	eerste	ronde	herkansingen.	(uitslag	1	juli)

	
Het	derde	tijdvak	is	van	5	tot	en	met	8	juli	voor	de	afname	van	herkansingen.	(uitslag	14	juli)

	

Voorbereiding	CE
De	voorbereiding	op	het	Centraal	Examen	en	het	examen	zelf	wordt	dus	maatwerk.	Ervaringen
van	afgelopen	jaar	maken	in	ieder	geval	duidelijk	dat	het	volledig	afronden	van	het	Centraal
Examen	in	het	eerste	tijdvak	het	streven	van	de	examenkandidaat	moet	zijn.	We	bieden	de
kandidaten	ter	voorbereiding,	deels	op	kosten	van	de	school,	extra	ondersteuning	aan.	Ze
kunnen	een	keuze	maken	uit	ondersteuning	op	vakgebied	via	Mooijong	of	ondersteuning	bij	het
studeren	bij	Uphill.	Bij	de	eerste	krijgen	de	kandidaten	de	mogelijkheid	om	gedurende	twee
dagen	hun	kennis	te	vergroten	voor	een	bepaald	vak.	Bij	de	tweede	kunnen	de	kandidaten
onder	begeleiding	een	week	lang	onder	begeleiding	studeren	voor	de	examens.	Om	hen	goed
te	begeleiden	kunnen	de	kandidaten	met	de	mentor	in	gesprek	gaan.
	

Diploma-uitreiking
Ook	dit	jaar	zullen	we	de	diploma-uitreikingen	opknippen	in	meerdere	sessies.	Dit	komt	omdat
het	derde	tijdvak,	inclusief	de	bekendmaking	van	de	normering,	pas	wordt	afgesloten	op
donderdag	14	juli.	De	zomervakantie	is	dan	al	gestart.	Op	vrijdag	1	en	maandag	4	juli	vinden	de
uitreikingen	plaats	voor	alle	leerlingen	die	na	het	tweede	tijdvak	geslaagd	zijn	en	hun	cijfers	niet
verder	willen	verhogen.	De	kandidaten	die	na	het	derde	tijdvak	geslaagd	zijn	krijgen	direct	op	14
juli	hun	diploma	uitgereikt.	Meer	informatie	over	welke	afdeling	en	wie	exact	op	welke	dag	wordt
nader	bekend	gemaakt.
	
Alle	kandidaten	veel	succes	gewenst	de	komende	periode.	Op	naar	het	diploma!
	

	

Een	week	met	projecten
In	de	jaaragenda	voor	dit	schooljaar	stond	een	projectweek	gepland.	Deze	zou	plaatsvinden	in
week	12,	de	week	van	21	maart.	In	deze	projectweek	zouden	leerlingen	vakoverstijgend	samen
op	basis	van	een	bepaald	thema	hun	kennis	en	vaardigheden	kunnen	vergroten.	De
onzekerheden	die	Corona	met	zich	mee	bracht,	heeft	ons	bijtijds	doen	beslissen	deze	week	te
cancelen.	Met	het	organiseren	van	verschillende	activiteiten	voor	meerdere	jaarlagen	geven	we
nu	een	alternatieve	invulling	aan	een	aantal	dagen	van	deze	week.

Voor	de	examenklassen	is	er	geen	apart	programma.	Voor	5	vwo	organiseren	we	twee
profielwerkstukdagen.	De	ene	dag	op	school	onder	begeleiding	van	docenten,	de	andere	dag
moeten	de	leerlingen	zelfstandig	aan	het	werk.	Dat	kan	eventueel	op	school.

In	klas	4	hebben	we	jarenlang	de	zorgweek	georganiseerd.	Die	kan	dit	jaar,	wederom,	niet	door
gaan.	Net	als	afgelopen	jaar	wordt	rondom	het	thema	Circulaire	economie/Duurzaamheid	een
invulling	gegeven	aan	deze	hele	week.	Van	een	bezoek	aan	het	Museon,	naar	een
strandactiviteit.	Van	een	lezing	over	plastic	afval	tot	het	zelf	plastic	afval	halen	uit	Haags	water.
Een	afwisselend	programma	dus.		

Ook	in	de	onderbouw	hebben	we	een	programma	samengesteld.	Alle	leerlingen	gaan	op
maandag	21	maart	een	dag	‘stage’	lopen.	Ze	gaan	alleen	of	met	een	vriendje	of	vriendinnetje
een	dag	meelopen	met	iemand	die	een	beroep	heeft	waarvan	zij	denken	dat	dat	leuk	is.	Dat	kan
de	buurman	zijn,	een	familielid,	maar	eventueel	ook	een	ouder.	Met	een	dag	meelopen	kunnen
leerlingen	gaan	bepalen	welk	beroep	of	studie	ze	op	termijn	leuk/interessant	vinden.	Wanneer	je
weet	wat	je	na	je	middelbare	school	gaat	doen,	motiveert	het	hen	om	op	school	nog	beter	je
best	te	doen.
In	dezelfde	week	gaat	klas	1	een	dag	naar	Rotterdam,	met	onder	andere	een	bezoek	aan
Blijdorp.	Klas	2	gaat	de	hele	dag	naar	Delft.	Klas	3	gaat	op	een	ander	moment,	op	donderdag	7
april,	naar	Duinrell.
Leerlingen	krijgen	zo	een	gevarieerd	programma	waarin	ze	individueel	en	met	de	hele	groep
aan	de	slag	zijn.			
	

	

Wervingsactiviteiten
Gelukkig	is	het	Techteam	van	leerlingen,	onder	begeleiding	van	Remco	Stuster	inmiddels	zeer
ervaren	met	het	realiseren	van	live-uitzendingen	zodat	we	een	online	alternatief	hadden	voor
het	niet	kunnen	laten	doorgaan	van	de	Open	Dag.
	
Week	3	stond	bol	van	de	wervingsactiviteiten.	Op	maandag	een	forumdiscussie	over	het
daltononderwijs	in	de	praktijk.	Op	dinsdag	de	livestreams	over	tto	en	de	theaterklas.	Op
woensdagmiddag	kwamen	honderden	leerlingen	uit	groep	8	op	een	coronaveilige	wijze	een
goodiebag	voor	de	ingang	van	de	school	ophalen.	En	met	de	inhoud	van	de	goodiebag	konden
de	leerlingen	op	vrijdagavond	aan	de	interactieve	Open	Dag	livestream	deelnemen.
De	techniek	van	deze	livestreams	was	volledig	in	handen	van	de	leerlingen	van	ons	Techteam.
En	die	techniek	was	indrukwekkend.	We	hebben	het	dan	over	belichting,	geluid,	instarten	van
filmpjes	en	tunes,	het	bedienen	van	camera’s,	het	schakelen	van	beelden	en	de	complete	regie.
	
Alle	streams	werden	door	grote	aantallen	geïnteresseerde	kijkers	gevolgd	en	uit	de	vele
enthousiaste	reacties	maken	wij	op	dat	het	ook	dit	jaar	weer	een	succes	is	geweest.	En	dat	is
een	groot	compliment	aan	iedereen	die	aan	dit	succes	heeft	bijgedragen!
	
Gelukkig	konden	we	de	leerlingen	uit	groep	8	de	afgelopen	week	op	de	valreep	toch	nog	een
rondleiding	door	het	gebouw	aanbieden,	begeleid	door	enthousiaste	brug-	en	tweedeklassers.
Helaas	zonder	hun	ouders	en	in	een	vrij	leeg	gebouw	maar	ze	konden	in	ieder	geval	iets	van	de
sfeer	opsnuiven	en	vragen	stellen	aan	hun	rondleiders.
	
Over	werving	gesproken.	De	aanmeldingsperiode	voor	de	nieuwe	brugklassen	sluit	op	vrijdag
25	februari.	Als	er	meer	aanmeldingen	zijn	dan	plaatsen,	zal	er	worden	geloot.	Broertjes	en
zusjes	van	onze	huidige	leerlingen	hoeven	niet	mee	te	loten	omdat	zij	voorrang	krijgen	(dit	geldt
ook	voor	leerlingen	die	van	een	Dalton	basisschool	komen	of	een	ouder	hebben	die	op	onze
school	werkt).
	
Op	onze	website	kunt	u	meer	informatie	vinden	over	de	aanmeldprocedure	via	deze	link.

	

	

Het	gebouw	op	de	schop
De	gymvleugel	en	het	paviljoen	zijn	tijdens	de	grote	renovatie	in	2003	niet	meegenomen.
Het	souterrain	is	in	2003	wel	aangepakt,	maar	voorziet	niet	meer	in	de	behoeftes	en	wensen
van	het	huidige	en	toekomstige	onderwijs.
Hoog	tijd	dus	om	te	gaan	nadenken	over	hoe	we	in	deze	ruimten	onze	lang	gekoesterde
wensen	kunnen	realiseren!
We	denken	hierbij	aan	leerlabs,	samenwerkplekken	voor	leerlingen,	rustige	werkplekken	voor
leerlingen	die	even	voor	zichzelf	aan	de	slag	willen,	een	functionele	bibliotheek,	spreekkamers
voor	de	zorg	en	andere	vormen	van	ondersteuning.	Het	gaat	om	veel	vierkante	meters	dus	er	is
in	potentie	heel	veel	mogelijk.
	
Onder	leiding	van	een	adviesbureau	voor	schoolhuisvesting,	onze	architect,	de	afdeling
huisvesting	van	ons	bestuur	en	een	werkgroep	van	daltonezen	(personeel	en	leerlingen)
hebben	we	inmiddels	twee	intensieve	en	inspirerende	workshops	achter	de	rug.	De	ideeën	zijn
mooi,	we	zitten	goed	op	één	lijn	en	de	architect	kan	nu	aan	de	slag	met	een	voorlopig	ontwerp.
Zodra	dat	vorm	heeft	gekregen,	zullen	wij	u	graag	een	inkijkje	geven	in	de	plannen.
NB:	De	realisatie	zal	in	fasen	plaatsvinden	en	op	z’n	vroegst	in	de	zomervakantie	van	2023
starten.
	
Een	lift	en	mechanische	ventilatie	zijn	urgente	zaken	die	op	dit	moment	in	voorbereiding	zijn.
Ieder	openbaar	gebouw	moet	de	beschikking	hebben	over	een	volwaardige	lift.	Het	inpassen
van	een	lift	in	een	monumentaal	pand	is	echter	een	flinke	uitdaging.	Na	de	vele	studies	en
onderzoeken	die	hebben	plaatsgevonden,	ligt	er	nu	een	goed	plan.	De	aanbesteding	heeft
inmiddels	plaatsgevonden	en	de	planning	is	dat	dit	kalenderjaar	(een	deel	in	de	meivakantie,
een	deel	in	de	zomervakantie	en	een	deel	in	herfstvakantie)	de	lift	wordt	gerealiseerd.
Ook	dit	kalenderjaar	wordt	er	een	begin	gemaakt	met	het	verwezenlijken	van	een	mechanisch
ventilatiesysteem.	Het	CO2-gehalte	in	de	lokalen	was	al	langer	een	aandachtspunt,	de
coronapandemie	maakte	het	nog	belangrijker	snel	iets	aan	luchtkwaliteit	te	kunnen	doen.
Monumentenzorg	kijkt	-	terecht	-	kritisch	mee,	wij	hebben	ook	de	nodige	eisen,	waaronder	het
geluidsniveau.	Ook	hierbij	dus	de	nodige	uitdagingen	maar	een	oplossing	lijkt	nu	nabij.	We
hopen	de	komende	zomervakantie	te	kunnen	starten	met	de	werkzaamheden.
	
Het	grondig	aanpassen	van	de	muziekafdeling	is	het	laatste	project	waarover	we	u	willen
bijpraten.	We	hebben	door	de	architect	een	ontwerp	laten	maken	waarbij	je	bij	het	betreden	van
deze	afdeling	de	beleving	van	het	betreden	van	een	muziektempel	ervaart.	Het	moet	een	eigen
identiteit	krijgen	die	recht	doet	aan	het	vak	en	aan	ons	cultuurprofiel.	Een	inspirerende	ruimte
die	leerlingen	uitnodigt	om	hun	muzikale	talenten	te	ontdekken	en	ontplooien.	Ook	de	belende
ruimtes	-	oefenruimtes	en	studio	-	nemen	we	mee	in	de	plannen.	Realisatie	(hopelijk)	ook
zomervakantie	2022.
	
Voor	alle	projecten	geldt	dat	de	lessen	gewoon	door	moeten	kunnen	gaan,	overlast	gevende
werkzaamheden	zullen	daarom	niet	tijdens	de	schooltijden	plaatsvinden	en	we	gaan	ook	geen
gebruik	maken	van	tijdelijk	vervangende	huisvesting.
	
Namens	de	verschillende	(bouw)werkgroepen,
Arjen	Petri,	Michael	Oudshoorn	en	Bart	du	Chatenier
	

Het	gebouw	van	Dalton	Den	Haag	tijdens	de	bouw	in	1930.

	

In	het	echt	is	het	toch	mooier
Nu	de	versoepelingen	langzaam	worden	doorgevoerd	en	het	einde	van	de	covid-maatregelen	in
zicht	is,	was	er	voor	de	leerlingen	uit	4H	met	kunstalgemeen	in	hun	pakket	eindelijk	een	kans
om	een	museum	te	bezoeken.	Afgelopen	donderdag	bezochten	de	leerlingen	het	Mauritshuis
aangezien	het	examenthema	de	17e	eeuw	betreft.	En	waar	kan	je	nou	beter	de	schilderkunst	uit
de	17e	eeuw	bewonderen?
Ondanks	dat	de	leerlingen	veel	schilderijen	al	kenden	uit	de	kunstlessen	en	deze	kunnen
rubriceren	in	de	verschillende	genres,	was	het	toch	een	nieuwe	ervaring	het	werk	in	het	echt	te
bekijken	en	te	beleven.
Ook	speelde	de	ambiance	van	het	museum	met	het	mooie	behang	en	gordijnen	een	rol	in	de
waardering.	Of	zoals	een	leerling	na	afloop	verklaarde:	'Een	schilderij	in	het	echt	is	toch	mooier
dan	via	een	powerpoint'.
	

	

Onderwijs	en	NPO-subsidie
Voor	de	kerstvakantie	heeft	het	onderwijsproces	vier	dagen	stilgelegen	en	daar	is	het	gelukkig
bij	gebleven.	In	de	afgelopen	periode	hebben	veel	collega's	en	leerlingen	zelf	corona	gehad	of
hebben	in	quarantaine	gezeten.	Rust,	reinheid	en	regelmaat	is	nodig	om	leerlingen	bij	de	les	te
krijgen	en	te	houden.	Laten	we	hopen	dat	we	nu	een	periode	van	relatieve	rust	ingaan	richting
het	einde	van	het	schooljaar.
	
In	de	krant	is	te	lezen	dat	leerlingen	achterstanden	hebben	opgelopen.	Wij	merken	dat	op
school	en	u	thuis	misschien	ook	wel.	Door	het	Nationaal	Plan	Onderwijs	(NPO)	is	er	meer	geld
beschikbaar	voor	scholen	om	interventies	in	te	zetten	waardoor	leerlingen	weer	aanhaken	op
cognitief	en	sociaal-emotioneel	gebied	en	wat	betreft	executieve	functies.	Op	de	Dalton	hebben
we	met	name	ingezet	op	intensivering	van	de	begeleiding	en	effectiever	onderwijs	met
mogelijkheid	tot	maatwerk.	Hieronder	kunt	u	lezen	wat	dat	in	de	praktijk	betekent.
	
Leerlingen	hebben	tweemaal	per	week	een	mentoruur	in	het	rooster	staan.	Ze	werken	aan
executieve	functies	(EF)	als	plannen,	leerstrategieën,	concentratie	en	motivatie	en/of	aan
sociale/groepsvormende	activiteiten	met	de	klas	of	coachgroep.	Naast	het	welbevinden	van	de
leerlingen	komen	deze	vaardigheden	ook	aan	bod	bij	de	individuele	coachgesprekken.	Er	wordt
in	kaart	gebracht	waar	de	leerling	tegenaan	loopt	en	samen	wordt	er	gezocht	naar	mogelijke
oplossingen.	In	de	afgelopen	week	bent	u	bij	de	online	ouderavond	bijgepraat	over	deze	EF.
	
Soms	is	het	nodig	om	tijdelijk	intensiever	contact	te	hebben,	naast	de	begeleiding	van	de
mentor/coach.	Onze	twee	leerlingbegeleiders	staan	dan	klaar	om	te	helpen.	Vaak	lukt	het	een
leerling	om	na	5,	6	weken	begeleiding	de	draad	weer	op	te	pakken.	Het	volgen	van	een	training
in	EF,	sociale	vaardigheden	of	faalangstreductie	is	ook	een	mogelijkheid.	Deze	trainingen
worden	gegeven	in	kleine	groepen	en	een	enkele	keer	ook	op	individuele	basis.	In	de
teamvergaderingen	bespreken	de	docenten	welke	leerlingen	baat	zouden	kunnen	hebben	bij
wat	extra	hulp.	Vervolgens	wordt	het	door	de	mentor	met	de	leerling	en/of	ouders	besproken.
Andersom	kan	natuurlijk	ook,	wanneer	de	leerling	een	hulpvraag	neerlegt	of	u	als	ouder	zich
zorgen	maakt.	De	mentor/coach	blijft	de	spin	in	het	web:	voor	de	leerling	en	voor	u.
	
Op	cognitief	gebied	hebben	we	de	afgelopen	maanden	met	name	ingezet	op	de	zogenaamde
maatwerkuren,	dagelijks	op	het	7e	uur	en	verzorgd	door	onze	eigen	vakdocenten.	Leerlingen
hebben	de	mogelijkheid	om	leerstof	nogmaals	uitgelegd	te	krijgen	en	vaardigheden	te	oefenen.
Alles	zo	doelgericht	mogelijk:	wat	heeft	de	leerling	nodig	aan	voorkennis/vaardigheden	om	de
huidige	of	aankomende	stof	te	begrijpen?
	
Naast	deze	maatwerkuren	zijn	er	ook	andere	mogelijkheden	om	hulp	op	cognitief	gebied	te
krijgen.	Bij	tutorleren	begeleiden	bovenbouwleerlingen	die	uitblinken	in	een	schoolvak
onderbouwleerlingen	die	juist	moeite	hebben	met	dat	vak.	Een	tutor	EF	is	overigens	ook
mogelijk.	Voor	bovenbouwleerlingen	hebben	we	voor	enkele	vakken	studenten	in	huis	die	in
kleine	groepen	bijlessen	verzorgen.	Staan	er	schoolexamens	op	het	programma,	dan	kunnen
leerlingen	waarbij	hard	werken	niet	genoeg	lijkt,	voor	enkele	geselecteerde	vakken	bij	Mooijong
een	stoomcursus	volgen.	Richting	het	eindexamen	bieden	we	onze	examenkandidaten	een
examentraining	aan.
	
In	de	aankomende	maanden	beraden	we	ons	over	de	inzet	van	de	NPO-subsidie	in	het	nieuwe
schooljaar.	Daarbij	hoort	een	evaluatie	van	de	interventies	die	we	dit	jaar	inzetten.	Wat	geeft	de
leerlingen	het	gevoel	weer	op	de	goede	weg	te	zitten	en	met	vertrouwen	naar	de	toekomst	te
kijken?
	

	

De	leerlingenraad	vergadert
Elke	vier	weken	komt	een	groep	leerlingen	uit	alle	jaarlagen	bij	elkaar	om	de	belangrijkste
onderwerpen	op	school	te	bespreken.	Afgelopen	vergadering	hebben	wij	het	gehad	over	tto-
gymnasium	combinatie,	het	leerlingenstatuut	en	over	grensoverschrijdend	gedrag.	Een	eerdere
discussie	ging	over	de	pauzetijden,	die	is	opgelost!	Er	is	namelijk	uit	de	laatste	peiling	bij	de
Olympische	Spelen-quiz	gekomen	dat	veruit	de	meeste	leerlingen	de	pauzes	willen	houden
zoals	die	nu	zijn.
Onze	actiepunt	is:	om	de	vertrouwenspersonen	zichtbaarder	te	maken	voor	de	leerlingen,
bijvoorbeeld	door	middel	van	een	poster.	Het	belangrijkste	wat	hieruit	volgt	is:	bij
grensoverschrijdend	gedrag,	altijd	melden!	Er	zijn	genoeg	meldpunten:	bij	je	mentor,	rector
conrector	of	decaan	dus	twijfel	niet!
Sophie	van	Duuren,	voorzitter	Leerlingenraad
Julia	van	den	Oetelaar,	voorzitter	Leerlingen	Medezeggenschapsraad
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