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Inleiding 
 

Nieuwsbrief  1 

 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit cursusjaar.  
 
Ook dit cursusjaar ontvangt u van ons in principe elke 2e week van de kalendermaand een 
nieuwsbrief met informatieve mededelingen, afgewisseld met wat luchtiger leesvoer. We hopen op 
deze manier de verbinding met u en de school nog groter te maken.   
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Agenda  
 

Maand september - oktober Naar inhoudsopgave 

 
 
Maandag 11 september 2017   ouderavond klas 1 
 
Dinsdag 19 september 2017   ouderavond H5V6 
 
Woensdag 20 september 2017     ouderavond M24 
 
Donderdag 21 september 2017   16:00 uur Aktie ‘Willem goes Brasil’ - Nacht zonder dak 
tot en met vrijdag 22 september    8:00 uur 
 
Woensdag 27 september 2017     ouderavond H23 
 
Donderdag 28 september 2017     ouderavond V23 
 
Maandag 2 oktober 2017     ouderavond HV4 
 
Donderdag 5 oktober 2017     ouderavond M3V5 
      mentorspreekavond brugklas 
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Van de directie 
 

Jaaropening met leerlingen Naar inhoudsopgave 

 
De eerste dag op school waarop kennis werd gemaakt met de mentor, met nieuwe mede-leerlingen, 
het rooster werd besproken en de boeken werden uitgedeeld, zijn we begonnen met de volgende 
woorden.  
 
Hoe kun je een mooi mens zijn. 
 
De vakantie zit erop.  
 
Vakantiebeelden werden volop gedeeld. Vanuit bijna alle continenten kwamen er foto’s. Wat leven 
we toch op een prachtige wereld en wat kunnen we daar in vrede van genieten. Vaak is een vakantie 
een moment van uitrusten, van terugkijken en energie op doen voor de komende periode.  
Voor sommigen verliep de vakantie niet zo. Misschien ken of ben je zo iemand. Hopelijk hebben we 
hier ook oog voor en kunnen we steun geven of krijgen. Niet iedereen kreeg een kans op een 
geweldige vakantie.  
 
Denk alleen maar aan alles wat er gebeurd is in de wereld.  Niet overal in de wereld verloopt het 
vredig. Aanslagen en oorlogen maken dagelijks onderdeel uit van het nieuws. Oorlog en vrede 
worden vaak als tegenovergestelde gezien. Maar het tegenovergestelde van vrede is eigenlijk 
ONVREDE.  Onvrede is een veel persoonlijker woord dan oorlog, die staat meestal ver van ons af en 
hopelijk blijft dat ook zo. 
Onvrede kan allerlei oorzaken hebben, over hoe je eruitziet, over hoe anderen met je omgaan, over 
alles wat je niet hebt en wel graag wilt hebben, onvrede over je vriendje of vriendinnetje, onvrede 
over de regels die je ouders stellen of school, onvrede over veel van wat er in je leven speelt, onvrede 
over je rooster, dat wat er van je wordt verwacht.  
 
In de Bijbel, in een oude brief aan de Galaten, wordt geschreven: “U bent geroepen om vrij te zijn”. 
Toch laten we ons leven zomaar beheersen door oorlog en onze eigen onvrede.  
De vrijheid waarover geschreven wordt is niet grenzeloos. Het is een vrijheid die begrensd wordt door 
liefde.  Hoe kun jij de liefde, blijdschap en vrede laten zien in je leven? Hoe ben jij op je mooist? Dat 
hangt samen met hoe je naar anderen en naar jezelf kijkt. Laten we ook dit jaar onze uiterste best 
doen om anderen ruimte te geven, zichzelf te laten zijn, te respecteren, te ondersteunen, te helpen, te 
waarderen, … Als we dat doen, wordt het een mooi jaar. 
 
We wensen jullie een jaar vol vrede, niet alleen in de wereld maar vooral vrede met jezelf en vrede in 
de omgang met elkaar. Dat is onze bedoeling.  
Dan kun je een mooi mens zijn. 
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Schoolorganisatie 
 

Boeken en leermiddelen Naar inhoudsopgave 

  
De meeste leerlingen hebben hun boekenpakket thuis of op school ontvangen. De laatste 
boekenpakketten worden op school geleverd. Via Van Dijk ontvangt de leerling een bericht dat het 
pakket is afgeleverd op school.  Ook vanuit onze receptie wordt een bericht gestuurd, zodra de 
boeken binnen zijn, zodat de leerling zijn boeken op kan halen. Meestal gaat het bij nalevering van 
volledige pakketten om leerlingen die (te) laat hun boeken hebben besteld.  
Het kan zijn dat het boekenpakket van uw zoon/dochter nog niet volledig is. In de overzichtslijst bij 
het boekenpakket is aangegeven welke boeken na geleverd worden.   
In de vakantie werd een deel van de leerlingen verrast dat de boeken toch thuis afgeleverd werden. 
Door een omissie bij Van Dijk hadden zij geluk, dit gold voor de leerlingen die voor 17 juli hun boeken 
bestelden.  
 

Rooster Naar inhoudsopgave 

 
Vandaag, de laatste dag van de introductieweek, wordt het rooster voor de komende week 
gepubliceerd. De eerste week van het schooljaar wordt altijd benut voor verbeteringen of het 
wegwerken van fouten. Voor bovenbouwleerlingen geldt dat zij daardoor bij een of meerdere 
vakken van cluster kunnen veranderen. Vanaf week 36 is de groepssamenstelling in principe 
kloppend. Bovenbouwleerlingen hebben bij hun teamleider wensen in kunnen leveren. Deze  
wensen worden op basis van urgentie gerangschikt.  Als de wijzigingen mogelijk en goedgekeurd zijn, 
dan worden deze per week 38 gerealiseerd.  
 

Introductieweek Naar inhoudsopgave 

 
De introductieactiviteiten zijn vandaag, vrijdag 1 september, afgerond. Gelukkig viel het met het 
weer mee en konden de meeste buitenactiviteiten doorgaan. Verbazingwekkend hoe de meeste 
leerlingen hun draai en weg snel weten te vinden. Veel nieuwe contacten zijn ontstaan en we hopen 
dat hiermee een goede basis gelegd is voor een fijn schooljaar. We hopen u de komende maand te 
ontmoeten op de verschillende informatieavonden. In de kalender bij deze nieuwsbrief vindt u de 
verschillende data. Mochten er zaken zijn die eerder besproken moeten worden met de mentor, 
schroom dan niet om contact op te nemen. 
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Leerlingenstatuut Naar inhoudsopgave 

 
Telefoneren in de auto is erg duur als je wordt gepakt ….  
 
Logisch, zo’n boete. Het mag niet, omdat je hiermee medeweggebruikers in gevaar brengt.  
 
Zo is het ook op school. We willen met elkaar een goede tijd doorbrengen waarin we leren en 
ontwikkelen. Dit moet ook veilig gebeuren. Daarom gelden ook op school bepaalde regels, zodat 
iedereen kan leren en dit leren niet in gevaar wordt gebracht door anderen. 
 
In de schoolregels in het Leerlingenstatuut zijn daarom zaken vastgelegd die dit mogelijk maken. Een 
paar van die zaken worden hieronder toegelicht. 
 

- Rookbeleid.  
We zijn een rookvrije school. Iedere leerling heeft het recht ‘rookvrij’ op te groeien omdat uit 
onderzoek blijkt dat roken niet goed is voor de gezondheid. Daarom wordt er door leerlingen 
niet gerookt op school. Docenten roken niet in de buurt van leerlingen. 
Als een leerling zich hier niet aan houdt, wordt hij hierop aangesproken en bij herhaling 
volgen passende maatregelen. 

 
- Rust in de school.  

Voor een goed leerklimaat is rust van groot belang in de school. Dat betekent dat leerlingen 
tijdens pauzes en tussenuren hun tijd in de aula of op het schoolterrein doorbrengen en niet 
op de gangen ‘rondhangen’. Het is dan ook praktisch dat een leerling altijd boeken bij zich 
heeft om te kunnen werken bij onverhoopte lesuitval. 
Als een leerling zich hier niet aan houdt, wordt hij hierop aangesproken en bij herhaling 
volgen passende maatregelen. 
 

- Op tijd beginnen. 
Elke leerling heeft recht op onderwijs. Graag benutten we dit recht dan ook volop en 
verwachten we dat elke leerling op tijd op school en in de les is.  
Bij te laat komen, wordt de leerling daar dan ook op aangesproken en volgen direct passende 
maatregelen. 

 
Met deze regels die mede door leerlingen zijn opgesteld hopen we samen een goede tijd op het 
Willem te hebben en nog mooiere mensen te worden …. 
 
Het Leerlingenstatuut en de leerlingenregels staan op de ouder- en leerlingenportal. 
 
Op beide portals treft u alle benodigde informatie aan. Aan het begin van het schooljaar worden 
deze portals gevuld met de actuele informatie. 
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Informatie uit de afdelingen 
 

brugklassen Naar inhoudsopgave 

 
Op dinsdag 29 augustus verwelkomden we de nieuwe brugklasleerlingen op het Willem. Hun 
gezichten stonden wat strak, want alle begin is spannend. Wat zou dit nieuwe jaar opleveren? 
 
De eerste dag was ingeruimd voor kennismaking met de klas en het gebouw. De leerlingen 
zwermden uit en ontmoetten hun mentor en hun lentoren, de docenten en medewerkers. Al snel 
was de spanning bij de meesten weg en liepen de leerlingen druk bezig door de school om allerlei 
opdrachten uit te voeren. Op woensdag en donderdag maakten ze kennis met de digitale 
mogelijkheden die het Willem biedt. Ook werd gesproken over hoe je omgaat met elkaar en welke 
problemen er bij plagen en pesten kunnen ontstaan.  
 
Het weer zat mee deze week, want terwijl er op die dagen veel regen was voorspeld. viel die precies 
op de ochtend zodat in de middag de speurtocht in de Duinen en het traditionele 
pannenkoekenbakken alle aandacht konden krijgen. De week werd op vrijdag afgesloten met een 
gezamenlijke lunch waarbij de snacks goed smaakten!  
De eerste week zit erop. De kennismaking is geweest. De leerlingen zijn klaar voor het ‘echte’ werk. 
 

   
examenklassen mavo havo en vwo  Naar inhoudsopgave 

 
In tegenstelling tot onze brugklassers, zijn de examenklassen aan hun 
laatste jaar op het Willem begonnen. Althans, daar hebben we goede 
hoop op. Deze week en/of volgende week worden zij geïnformeerd over 
een aantal zaken rondom de examens.  
 
Op zowel de leerling- als ouderportal is deze informatie terug te vinden. 
We wensen onze examenkandidaten dit jaar veel succes,  veel plezier in 
het leren en een onvergetelijk mooi examenjaar toe.  
  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqPaS74PWAhXSZVAKHcdYCHoQjRwIBw&url=https://www.loesje.nl/posters/schrijf-1205_1/&psig=AFQjCNFa1bT40TL4Vz7hd2nH4M6CgbRjBw&ust=1504351216852035
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mavo – H6 Naar inhoudsopgave 

 
Ook op de mavo en H6 stond afgelopen week in het teken van kennismaking met de nieuwe klas.  
 
De leerlingen van 2M en 2MH zijn in de Drunense duinen geweest.  De foto’s hiervan staan bij de 
havo onderbouw.  Ze hebben daar 15 meter hoog geklommen tegen een wand aan, hebben een 
groepsopdracht met een ladder gedaan (foto) en hebben samen een toren gebouwd van bamboe en 
elastiek. Nou ja, toren… de foto laat niet echt een toren zien. 
De leerlingen van 3M en 3MH hebben in de sporthal 8 spellen gedaan. Spellen waarin het gaat om 
samenwerking en daardoor plezier hebben. Beste wel lastig soms… 
 
Onze examenleerlingen in de dop hebben op vrijdag een meer serieuze start van de dag gehad, zij 
werden voorbereid op hun misschien wel mooiste jaar op het Willem.  
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havo onderbouw  Naar inhoudsopgave 

 

 
Het schooljaar begon ook 
voor de leerlingen uit 2H met 
een mooie middag in de 
Loonse en Drunense Duinen. 
 
Bij 30 graden werden 3 
activiteiten gedaan die in het 
teken stonden van 
samenwerken.  
Niet alleen leerden onze 
leerlingen zo hun 
klasgenoten kennen, maar 
ook de mentoren, leerling-
begeleider en teamleider 
konden kennis maken met de 
nieuwste lichting havisten.  
Naast het klimmen (20 meter 
hoog!) en het ladderspel 
werden torens van bamboe 
en elastiek gemaakt. De 
meiden uit 2H2 hadden zeker 
een prachtig bouwwerk 
gecreëerd van wel 6 meter 
hoog! 
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havo en vwo bovenbouw Naar inhoudsopgave 

 
De eerste week zit erop.  De kop is eraf. Deze week hebben onze bovenbouwleerlingen al gewoon 
lessen gevolgd. Juist vandaag, nu de nieuwsbrief verschijnt, is een zeer enerverende dag. 
 
De leerlingen van de vierde klassen havo en vwo hebben een sport-speldag, waarbij het vooral gaat 
om kennismaken en samenwerken. Gezellig druk in de Slagen, goed om elkaar en de docenten te 
leren kennen. 

 

 

 

 
 
De examenklassen zijn vandaag druk bezig met  hun profielwerkstuk. De havoleerlingen hadden 
vandaag een vliegende start. Brainstormen, bronnen zoeken, onderwerp kiezen, vragen bedenken, 
samenwerken. Dit alles moet uiteindelijk resulteren in een mooi profielwerkstuk, een waardige 
afsluiting van de havo. De vwo leerlingen zijn al iets verder in het proces. Zij leveren vandaag al het 
eerste deel in. Het was een drukte van jewelste op de eerste verdieping. De mediatheek kwam 
computers te kort. Gelukkig waren er ook leerlingen met een eigen laptop of tablet. 
 
Vwo 5 ging vandaag aan de slag met het loopbaandossier en plusdocument. 
Voor vervolgopleidingen is het heel belangrijk dat je je goed voorbereidt op de toekomst. Dat was 
waar de leerlingen vandaag, hoofdzakelijk individueel mee bezig waren. 
Al met al een zeer gevarieerde dag aan het begin van het nieuwe schooljaar. Goed om zo het jaar 
met elkaar te beginnen.  Van kennismaken tot afronden, een begin maken met een eindproject.  
 
Schooljaar 2017-2018 is uit de startblokken. 
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Wat we willen delen … 
 

Een motiverende brief Naar inhoudsopgave 

 
Een nieuw schooljaar is weer begonnen. Collega’s en leerlingen zijn weer gestart.  We hopen dat 
het weer een heel mooi jaar gaat worden.  Op school wordt veel geleerd, meestal is dat leren 
gekoppeld aan schoolvakken, huiswerk, toetsen en allerlei andere dingen. Een diploma en succes 
wordt door bijna iedereen belangrijk gevonden. De waarde moeten we zeker niet onderschatten, 
maar school is meer dan een diploma! Een oud-leerling stuurde ons een e-mail waarin dat heel 
mooi werd verwoord. De e-mail is bij de jaaropening van het personeel gebruikt. Ook dit jaar willen 
we onze uiterste best doen om datgene wat in de e-mail is verwoord te bereiken. 
Een aantal fragmenten uit deze brief willen we graag met u delen.  
 
“Beste docenten, 
  
Tijdens een 11 uur durende vlucht vanuit Thailand naar Nederland begonnen mijn gedachtes af te dwalen 
naar mijn middelbare schooltijd. Ik denk vaker terug aan deze tijd … 
Zoals jullie misschien weten, was ik altijd al erg gericht op de studie geneeskunde die ik wilde gaan doen. 
Mijn aller grootste motivatie om goede cijfers te halen, was destijds dan ook om toegelaten te worden tot 
deze studie. Op zich prima, zou je denken: motivatie is motivatie... Toch stelde ik mezelf regelmatig wat 
vragen tijdens lessen als deze niet helemaal gericht waren op mijn grootste interesses. 'Wat heb ik er 
eigenlijk aan om hier te zitten? Ga ik hier überhaupt wat aan hebben later?'. Het zijn vragen die iedere 
leerling zichzelf wel eens stelt, maar die niet direct beantwoord worden. Het is nu ruim twee jaar geleden dat 
ik het Willem verlaten heb en ik denk de antwoorden op deze vragen nu (grotendeels) gevonden te hebben.  
  
Als ik nog een keer eindexamen zou moeten doen met de kennis die ik op dit moment paraat heb, weet ik 
eerlijk gezegd niet of ik voor alle vakken spetterende cijfers zou halen. Qua vak inhoudelijke kennis ben ik dus 
wellicht alweer wat achteruit gegaan. Toch realiseer ik me dat ik tijdens alle lessen zo veel dingen heb 
geleerd die véél belangrijker zijn dan vak inhoudelijke kennis... Lessen die voor de rest van mijn leven van pas 
komen.  
Tijdens mijn tijd op het Willem heb ik namelijk geleerd om met mensen samen te werken, respect te hebben 
voor mensen die anders denken dan ik, verantwoordelijkheden te nemen voor keuzes die ik maak, hulp te 
vragen wanneer ik dit nodig heb, in te schatten wanneer het tijd is om grapjes te maken en wanneer niet, dat 
het goed is om voor andere mensen op te komen, dat je er mag zijn zoals je bent en nog zo veel meer. 
 
Dit zijn geen lessen die je leert uit boeken... Dit zijn lessen die je leert van docenten.  
Het nieuwe schooljaar gaat weer beginnen, dus er zal weer een nieuwe lading leerlingen komen die jullie 
mogen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Ik wens jullie hiermee niet alleen veel succes, maar 
vooral veel plezier toe. 
  
Keep up the good work!” 
 

 
 


