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Ver fietsen om op school te komen, met als ultiem doel het volgen van Daltononderwijs. 
Steeds meer leerlingen van het Stedelijk Dalton College wonen buiten Alkmaar en 
pakken iedere ochtend hun stalen ros om zichzelf vele kilometers lang naar school te 
trappen. Is dat vermoeiend? Drie leerlingen uit de brugklas vertellen. 
 
De twaalfjarige Nelleke fietst bijna dagelijks heen en weer van haar woonplaats 
Heerhugowaard naar Alkmaar en is een halfuur tot veertig minuten onderweg. 
 
 Nelleke vindt deze sport eigenlijk wel lekker, behalve als een harde wind waait of het buiten 
glad is. “Als het waait, dan heb ik pech. Moet ik gewoon eerder van huis gaan. Als er sneeuw 
of ijs ligt, dan word ik met de auto gebracht of ga ik met de bus. Alleen dán fiets ik dus niet.” 
Gelukkig kreeg de leerlinge van haar ouders een goede fiets cadeau. “Het is een opoefiets, 
lekker stevig. En groen. Dankzij de kleur herken ik ‘m in het fietsenrek.” 
  
Mensen vermaken 
Gaat Nelleke altijd alles voor de wind tijdens het fietsen? “Niet altijd. Als ik stop bij het 
stoplicht, dan kukel ik wel eens omver. Dan is mijn tas te zwaar. Niet erg hoor, ik ben niet 
gewond geraakt.” Neemt Nelleke op zo’n moment teveel spullen mee, luidt de vraag. Ze 
reageert ontkennend. “Nee hoor, echt niet. Ik kijk wel uit.” Waarom koos Nelleke eigenlijk 
voor het Dalton College? “Ik zit in de theaterklas, dat vind ik vooral leuk. Ik wil graag later 
musical gaan doen. Waarom weet ik niet. Misschien om mensen te vermaken?” 
 
Dalton-uren 
Desiree uit Broek op Langedijk is op haar fiets een halfuur onderweg naar school en weer 
terug. “Geeft niet, want ik fiets samen met een vriendin die ook op het Dalton College zit. 
Bovendien fiets ik graag dit stuk naar mijn school omdat ik vooral de muziektheaterklas leuk 
vind en de manier van lesgeven. We maken ons huiswerk voor een hele week in bepaalde 
Daltonuren. Dat is handig. Dan hoef ik dát thuis niet te doen.”  
 
Mees uit Schoorl is eveneens een niet te stuiten fietser. “Natuurlijk zou ik het leuk vinden als 
in Schoorl een Daltonschool zou zijn. Nu moet ik om halfzeven ‘s morgens opstaan en zit ik 
per dag twee keer drie kwartier op de fiets. Soms is dat fietsen heel irritant, zeker met wind 
tegen.” Ook Mees is vooral gecharmeerd van de theaterklas. “Ik houd van drama, zang en 
dans. Het is leuk om dat op school te hebben.” Wil Mees later iets met theater of muziek gaan 
doen? “Nee, ik wil piloot worden.” 
  
Muziektheater 
Johan Keijzer, afdelingsleider van de onderbouw van havo/vwo, bevestigt dat steeds meer 
leerlingen buiten de grenzen van de Kaasstad wonen en daarom ver(der) moeten fietsen.  
 
“Ook leerlingen uit Heerhugowaard, Bergen, Schoorl en Warmenhuizen willen bij ons 
Daltononderwijs volgen, want dat wordt niet overal aangeboden. Ze zijn vooral geïnteresseerd 
in onze muziektheater- en dansklassen. We verweven die lesstof met andere vakken. Onze 
school biedt de eerste twee leerjaren van havo/ vwo muziektheater, dans, drama en muziek. 
Wie dat wil, kan met drama verdergaan - dit is een examenvak. Leerlingen van het vmbo 
volgen het vak dans.”  



 
Volgens Keijzer houdt het Dalton College rekening met het welzijn van langeafstandsfietsers. 
“We zetten hen bij elkaar in de klas en maken de roosters op zo’n manier dat de leerlingen 
samen kunnen fietsen. Ook zorgen we ervoor dat de lessen tot uiterlijk half vier duren, zodat 
de leerlingen voor het donker thuis zijn. Met uitzonderingen lukt dit goed.” 
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