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ZET KOERS NAAR CAMPUS PORTUS!
In het Daltonlyceum Gent leer je hetzelfde als in andere secundaire scholen, 
maar de manier waarop je leert is helemaal anders. Vergeet even een 
klassieke lesdag opgedeeld in verschillende lesblokken, waarbij vooral de 
leerkracht bepaalt wat je doet en wanneer je dat doet. Op Dalton geven we 
je dat eigenaarschap terug: we wisselen af tussen instructies, projecten en 
keuzewerktijd. Tijdens dat laatste bepaal je zelf met welke opdrachten je aan 
de slag gaat. Zo leer je steeds beter plannen, je werk organiseren en 
nadenken over wat je moet doen om steeds beter te worden. Tijdens de 
kringmomenten en de coachingsgesprekken kan je je mening kwijt, denk je mee 
over de afspraken en bepaal jij dus ook welke school we worden. In Dalton 
leer je om het roer zelf in handen te nemen en oefen je de 
zelfsturende vaardigheden tot levenslang leren. Op campus Portus leer je je eigen 
koers varen!

KIES JE

EIGEN KOERS!

DALTONONDERWIJS ZET JE IN BEWEGING

Wil je meer weten?
GO! Daltonlyceum Gent 
Campus Portus
Barrestraat 6, 9000 Gent
T 09 220 10 70
info@lyceumgent.be 
https://daltonlyceumgent.be/

Kom zeker eens langs op een van onze
infomomenten. De data zijn terug te 
vinden op www.daltonlyceumgent.be
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ONTDEK DE WERELD 
VAN DALTONONDERWIJS

STA AAN HET ROER
Jij neemt het leren zelf in handen. We wisselen verplichte instructie-
momenten af met bijkomende instructie voor wie dat wil of nodig heeft. 
Aan het begin van de week krijg je via onze digitale leeromgeving een 
overzicht van wat je de komende dagen moet bereiken. Daarna ga je 
aan de slag: zelfstandig of samen met je klasgenoten, dat bepaal je zelf. 
Natuurlijk zijn er ook leerkrachten. Zij geven les maar zijn tegelijk 
coaches die jou helpen, begeleiden én inspireren om net dat stapje verder 
te zetten. 

HOUD KOERS
Je brengt veel tijd door op school, dus is het belangrijk dat je je er goed voelt. 
Op onze leef- en leerschool toont iedereen respect voor elkaar. Natuurlijk kan 
het niet iedere dag even vlot gaan. Fouten maken hoort erbij, of ken jij iemand 
die leerde fi etsen zonder te vallen? Het belangrijkste is dat je leert uit je fouten. 
Je klasgenoten en leerkrachten zijn er om je te helpen. We zitten veel samen en 
voeren kring- en refl ectiegesprekken met elkaar. Zo ontdekken we wie we zijn 
en hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. Je klas en jij vormen een hecht team.

STIPPEL JE LEERWEG UIT
Als je zelfstandig werkt, is het handig om te weten wat je 

sterke kanten zijn en waar je wat minder aanleg voor hebt. 
Samen met je coach ga je hier goed over nadenken en aan 

werken. Je krijgt veel feedback. Wat kan je goed, waarin kan je 
nog verbeteren? Misschien heb je talenten die je zelf nog niet 

kende? 

VEROVER DE WERELD
Aan het einde van je tocht ben je goed voorbereid op hoger onderwijs. 

Alleen heb jij een streepje voor op je leeftijdsgenoten. Jij staat extra 
stevig in je schoenen. Je kan vlot je mening verwoorden, goed 

samenwerken, bent een echte ondernemer en beschikt over een grote 
dosis zelfvertrouwen. Daar profiteer je een leven lang van! 
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