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 Breed aanbod, alle niveaus 
In de onderbouw kun jij bij ons les 
krijgen op alle niveaus, dus Basis, 
Kader, MAVO(TL), HAVO en VWO. 
Als je heel goed presteert dan kun je 
tussentijds op een hoger niveau 
gaan werken en als je een niveau te 
moeilijk vindt dan kun je tussentijds 
op een lager niveau gaan werken. 
Uiteraard gaan we bij dit op- en 
afstromen zeer zorgvuldig te werk, 
dit zal alleen plaatsvinden na 
zorgvuldig overleg met jou en jouw 
ouders.  
Na twee leerjaren stroom je door 
naar het niveau waarop je 
uiteindelijk eindexamen gaat doen.  
 

 Mentor en contact 
Een mentor is een speciale leraar 
die leerlingen helpt met allerlei 
zaken, bijvoorbeeld het plannen van 
het schoolwerk en het bewaken van 
een goede sfeer in de klas en op 
school. In Woldendorp heeft iedere 
leerling een mentor die een halve 
klas begeleidt. In het begin van het 
eerste leerjaar vindt er een 
persoonlijk gesprek plaats om jou en 
jouw ouders beter te leren kennen, 
zodat we goed kunnen 
samenwerken. 
 

 Daltonschool 
Het Dollard College in Woldendorp 
is een daltonschool. We werken 
volgens de kernwaarden van de 
Nederlandse daltonvereniging. 

Rapport en daltonbrief 
Bij ons op school krijg je drie keer 
per jaar een rapport en een 
daltonbrief. Op het rapport staan 
jouw cijfers voor elk vak en in de 
daltonbrief schrijf je samen met je 
mentor iets over bijvoorbeeld jouw 
werkhouding, samenwerking, de 
manier van plannen en inzet. 
Naarmate je daar beter in wordt, 
wordt jouw aandeel daarin groter.  
Je komt telkens samen met jouw 
ouders op school om het rapport en 
de daltonbrief te bespreken met 
jouw mentor. 
 

 Kleine school 
In Woldendorp staat een school 
waar nu 320 leerlingen op zitten. 
Veel leerlingen kennen elkaar en 
dat maakt het een gezellige school.  
 

 Veilige school 
De leraren, conciërge, de 
administratie en 
kantinemedewerkers kennen alle 
leerlingen. Dat zorgt voor een 
veilige sfeer. 
 

 Geen lesuitval 
Op onze school heb je altijd les, we 
hebben geen tussenuren en er is 
geen lesuitval. Onze dagen zijn 
altijd even lang: de eerste les begint 
om 08.40 en de laatste les eindigt 
om 14.40 uur. (NB in Corona tijd moeten 

we vanwege het OV met 2 verschillende 
begin en eindtijden werken. Ook dan 
zonder tussenuren) 

De onderbouw 
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