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Welkom



• onderwijsaanbod

• daltonvisie en -praktijk

• begeleiding in de brugklas

• profilering

• aanmelding 
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Onderwijsaanbod



• voor de niveaus: havo/vwo en gymnasium

• 4 uur Engels per week

• voertaal is Engels

• aandacht voor alle vaardigheden

• eind klas 3 First Certificate of English

Cambridge Engels
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Toelating



Daltononderwijs



Waarom Dalton?

• meer mogelijkheden om te differentiëren (op 
niveau, werktempo, interesse)

• stimuleren dat leerlingen initiatief nemen; de 
verantwoordelijkheid voor goede resultaten ligt 
zowel bij leerling als docent

• ter afwisseling tijdens een lange schooldag

• leren is meer dan alleen kennis vergaren

• leren samenwerken en leren reflecteren 



lestijden

Tijdens de daltonuren werken de leerlingen zelfstandig aan een vak naar 
keuze. Ze bepalen zelf in welk lokaal en bij welke docent ze gaan werken. 

1e uur 08.30 - 09.10 uur
2e uur 09.10 - 09.50 uur
3e uur 09.50 - 10.30 uur     daltonuur
Pauze 10.30 - 10.50 uur
4e uur 10.50 - 11.30 uur
5e uur 11.30 - 12.10 uur daltonuur
Pauze 12.10 - 12.40 uur
6e uur 12.40 - 13.20 uur
7e uur 13.20 - 14.00 uur
8e uur 14.00 - 14.40 uur
Pauze 14.40 - 14.45 uur
9e uur 14.45 - 15.30 uur      Mauricktijd

Lestijden



Daltonuren & Mauricktijd
• Elke dag het derde + vijfde uur : Daltonuur

• Daltonuur: vrije keuze vak, docent, lokaal 

Extra uitleg / vragen stellen / huiswerk / reflectie 
op resultaten / Dalton+ / projecten

Elke dag vanaf 14.45 uur: Mauricktijd
Vergelijkbaar met dalton maar in kleine groepen 1x per week verplicht

• Daltoncontract 
Wekelijks vaste begeleiding in dalton bij eigen vakdocent

• (digitaal) reserveren voor dalton en Mauricktijd

• Start met ‘gesloten’ daltonuren 
Leerlingen wennen geleidelijk aan daltonuren. 



Wij geloven dat: 

-leerlingen in staat zijn om verantwoordelijkheid te 

dragen voor zichzelf en voor hun omgeving;

-op school een goed leerklimaat aanwezig is als 

sprake is van een evenwicht tussen leren door 

instructie en leren door zelf op te lossen; 

-leerlingen gemotiveerd zijn als ze meer 

zeggenschap krijgen over hun eigen leerproces. 

Daltononderwijs, de essentie



• agenda

• planning

• stempels en scannen (controle aanwezigheid)

• online reserveren via Magister

• begeleiding door mentor 

• communicatiemiddel ouders, leerling en 

school

• voor verlofaanvragen 

Daltonplanner



Invulling daltonuren
dalton
werken aan weektaak
extra uitleg vragen
toetsen bespreken
Daltoncontract 
extra oefenen
samenwerken aan 
projecten
nakijken van de weektaak
steunlessen taal en 
rekenen
werken op een stilteplein
in gesprek gaan met 
vakdocenten en mentoren

dalton+
Spaans
Delf (versterkt Frans)
Goethe (versterkt Duits)
Chinees
Maurick Talent Academy: 
tennis, hockey, turnen, 
atletiek, voetbal, running 
en padel
Maurick Dance Company: 
o.a. hiphop, jazz en 
modern
schoolband
selectiekoor
scienceprojecten, zoals 
Robotica
debatteren
kunstprojecten, zoals 
vormgeving



Invulling Mauricktijd
Basis

Huiswerk maken
extra uitleg per vak in 
kleine groepen
Examentraining
Mentorgesprekken
Bijlessen
stagebegeleiding

.. Maar ook

Martial arts
Paracord knopen
Ice Man Challenge
Wandelen
Bordspellen
Filmgeschiedenis
Escape room ontwikkelen
Pokeren WI
Harry Potter 
Leesvaardigheid
Leren beleggen
Lego Robots
Ethical Dilemmas
Excursie Kasteel Heeswijk
Padel
Horror in literatuur
Ontwerp je eigen reis (en 
ga op reis!) 



Leerlingbegeleiding
• bij aanmelding: opgeven voorkeur klasgenoten

• warme overdracht basisschool in april

• kennismakingsmiddag (en -avond voor ouders) in juni

• introductieweek begin schooljaar

centraal staat dan de kennismaking met de klas en de mentor(en)



• mentor is het eerste aanspreekpunt

• tutoren assisteren (leerlingen uit de 

bovenbouw)

• mentor verzorgt mentoruur en studielessen

voor o.a. studievaardigheden en sociale 

vaardigheden

• Maurick Coachingsuur: individuele 

gesprekken 

• gebruik Magister: aanwezigheid en cijfers

• gebruik Peppels: lesmateriaal en weektaak 

Leerlingbegeleiding



• leerlingen met leer- en/ of gedragsstoornissen

• screening door RT-specialist en zorgcoördinator

• faciliteitenkaart: o.a. extra tijd bij toetsen

• RT-uren in Dalton voor leerlingen met dyslexie,     

dyscalculie of een concentratieprobleem

Meer info? Bezoek de site! 

evt. gesprek aanvragen met zorgcoördinator en RT-

specialist

Ondersteuning 



• faalangstreductietraining

• training Sociale Vaardigheden

• anti-pestcoördinator

• vertrouwenspersonen

• nauwe samenwerking met jeugdarts, 

schoolmaatschappelijk werk en GGD

Ondersteuning (2) 



Inzet iPad Maurick College

• ter ondersteuning en verrijking van het
onderwijsleerproces

• gebruik van boeken blijft leidend

• iPad meer dan boek achter glas

• adaptieve methodes

• vak Mediawijsheid in de brugklas



• Cultuur

• International Education

• Science

• Maurick Dance Company

• Maurick Talent Academy

Profilering



Explore voor alle brugklassen
Doel: het waarmaken van sportieve ambities en het vergroten
van de bewegingspotentie van alle leerlingen

Master voor klas 1, 2 en 3
Gericht op atletiek, turnen, tennis, hockey en voetbal
Doel: uitgroeien tot een atleet met specialisme in één sport

Elite voor topsporters
Doel: het ondersteunen en faciliteren zodat je als (top)sporter
optimaal kan presteren in sport en onderwijs

Bij het Explore- en Masterprogramma sporten leerlingen onder 
schooltijd bij lokale sportverenigingen, zoals MOP, Zwaluw, Prins 
Hendrik en Health City.

Maurick Talent Academy - Sports



• kansen bieden om te groeien en het beste uit jezelf te halen

o.a. door middel van tweejarige brugperiode en gemengde 

brugklassen vmbo kader/vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo

• intensiever contact leerling- docent

• meer persoonlijke aandacht en hulp van de docent

• kracht van de keuze: leerlingen zijn actief bij het eigen leerproces 

betrokken, omdat ze zelf keuzes mogen/moeten maken

• aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken en plannen

• onderwijs op maat: daltonuren en Mauricktijd worden besteed 

aan vakken naar keuze

• grote school, maar gevoel van kleinschaligheid

• veilige, vriendelijke sfeer

Maurick & dalton



De aanmeldingen zijn op 6, 7 en 8 maart.

Bij overschrijding van 369 leerlingen wordt er geloot.

Kinderen met een broer/zus op het Maurick College
hebben voorrang. Deze leerlingen nemen niet deel
aan de loting.

Bij VMBO bb/kb-tl hebben kinderen uit de gemeente Vught 
voorrang.

Er wordt op alle niveaus geloot.

Meer info over de lotingsprocedure? Bezoek onze site! 

Aanmeldprocedure 



Zaterdag 11 februari 2023
van 10.30 – 14.00 uur

Open huis



Maurick College

Vragen?

Bedankt voor uw komst! 


