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ZOEKEN MET HET 
DOEL VOOR OGEN

Je zoekt samen met je ouders naar een nieuwe school. Een 
school waar jij tot je recht kunt komen en waar je het naar 
je zin krijgt. Sommige kinderen zeggen dat ze het al weten, 

misschien heb jij nog geen idee. Dit eerste Willem magazine geeft 
je een beeld van het Willem van Oranje College. 

Een school kiezen is niet eenvoudig. Op het eerste gezicht lijken 
scholen op elkaar. Kijk en luister je nauwkeuriger, dan merk je 
verschillen op. Die verschillen bepalen je keuze. Samen met je 
ouders kun je kijken wat er bij jou past en wat jij nodig hebt. Dat 
is niet voor iedereen hetzelfde. Voor jou kan dat wel eens anders 
uitpakken dan voor een van je vrienden.

Het Willem van Oranje College is een school waar we je uitdagen 
om niet altijd voor de makkelijkste weg te gaan. Dat hoef je niet 
alleen te doen, dat doen we samen. En als het even niet lukt, dan 
zoeken we samen naar een manier waarop het beter gaat en 
steunen we je. Zo krijg je de kans om nieuwe vakken te leren, je 
talent te ontdekken en te groeien in je persoonlijke ontwikkeling. 

Je krijgt heel veel kansen om je doel te bereiken. Voor de een 
is dat de 6-jarige havo. Voor een ander de mavo, het IBC, het 
gymnasium of het VWO.  In dit blad lees je hoe leerlingen het leven 
bij ons op school ervaren. Zij vertellen je over de tickets4talents, 
het huiswerk, de dagopeningen, hun mentor, het werken met hun 
eigen computer.  Zo krijgt onze school een gezicht en leer je ons 
een beetje kennen.

Wij willen jou leren kennen en je helpen om het onderwijs te 
volgen dat bij je past. Iedere leerling is anders. De een is beter in 
wiskunde, een ander weer meer in talen. De een is wat kletserig 
en de ander is wat stiller. Vandaar dat we in ons onderwijs wegen 
zoeken om binnen en buiten de klas om te gaan met verschillen. 
Onderwijs op maat noemen we dat.

Wij willen je nieuwsgierig maken en hopen dat je de Infodag op 25 
januari komt bezoeken. ’s Middags staan onze eigen leerlingen 
voor je klaar om je rond te leiden. Het programma is dan 
gericht op dingen doen en beleven. ’s Avonds is het programma 
informatief en kun je samen met je ouders vrij rondkijken en de 
informatie zoeken die jij nodig hebt voor een goede keuze.
Zo gaan we samen op zoek met jouw doel voor ogen.

C.W. (Kees) Smit
LOCATIEDIRECTEUR
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 KIES JE RICHTING
x   Op de MAVO krijg je directe begeleiding van 

een kleine groep docenten. Zij kennen jou en jij 
kent hen. Dit gebeurt allemaal in je eigen deel 
van de school. ICT is een belangrijk deel van 
jouw opleiding.

x   De MAVO-HAVOKLAS is er voor jou als je 
niet zeker weet of het de mavo of toch liever 
de havo wordt. Geen probleem, met deze 
H6-klas kom je daarachter. Welk niveau er 
ook uitkomt, er ligt een mooie basis voor de 
toekomst. In H6 doe je de havo in 6 jaar. Hoe 
werkt dat? Simpel: Tijdens de eerste 4 jaar 
wordt de mavo-leerstof aangevuld met havo-
stof, zodat je de laatste twee jaar de sterk kunt 
volgen met al een diploma op zak.

x   Ben je ondernemend, praktisch, zelfstandig 
en gaat leren je goed af? Dan is de HAVO/
ATHENEUM-AFDELING jouw place to be. 

x   Ga je naar de ATHENEUM-GYMNASIUMKLAS, 
dan kun en wil je veel. Je komt terecht in een 
Cambridge-klas waar je Engels beter dan ooit 
leert beheersen.

        WIJ
Het Willem van Oranje College, 
zeg maar gerust ‘Het Willem’, 
is een christelijke school in het 
landgoed Driessen in Waalwijk. 
Iedere dag stap je ons moderne 
gebouw binnen om de mavo te 
volgen of je komt voor de havo, 
het atheneum of het gymnasium. 

        JIJ
Het draait om jou. Dus laat ons 
je talenten zien. Want of je nu 
creatief, sportief of technisch 
bent, je komt er zo achter wat 
je kunt, waar je blij van wordt of 
waar je graag nog wat hulp bij 
wilt. Het gaat om jouw toekomst! 
Ben je goed in het werken met 
je handen of kom je uit de buurt 
van Wijk en Aalburg, dan hoef je 
misschien niet zo ver te fietsen 
en is onze mooie locatie daar wel 
iets voor jou.  

 De Willem 

 die je wilt zijn, 

 natuurlijk! 

Welke

word jij?
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NOOIT ALLEEN
Als leerling mag je je nooit alleen voelen en daar zorgen wij voor. Hier 
staan we om bekend en daar scheppen we graag een beetje over op. 
Wordt de lesstof je in de onderbouw te veel, dan begeleiden we je. Heb je 
dyslexie of faalangst? Niet erg, letten we op. Heb je een speciaal talent? 
Dan gaan we daar iets mee doen. Op het Willem luisteren we naar jou.

OVERAL EN NERGENS
Op Het Willem vind je leerlingen uit de hele regio. 
Hoe groot die regio dan is? Ga er even voor zitten: 
Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik, Raamsdonks-
veer, ’s Gravenmoer, Kaatsheuvel, Loon op Zand, 
De Moer, Drunen, Heusden, Wijk en Aalburg, Veen, 
Andel, Meeuwen, Genderen, Eethen en 
Babyloniënbroek.

Extra’s 
School is meer dan alleen je rooster volgen. 
We willen graag dat je ontdekt waar je goed 
in bent en dat je daar hard voor werkt. In een 
fijne en gezellige sfeer stimuleren we je om 
binnen en buiten de school veel uit jezelf te 
halen. Denk aan wiskundewedstrijden, olym-
piades, sportwedstrijden en junior college. In 
de bovenbouw kun je zelfs een masterclass 
volgen op een universiteit. Al die extra’s geven 
een kick voor de rest van je schoolwerk.

WILLEM I, 
WILLEM II, 
WILLEM III
Naast jou zijn er nog ruim 1400 leerlin-
gen die je in de gangen of de aula tegen-
komt. Verdwijn je dan niet in die massa? 
Nee hoor! De meeste leerlingen hebben 
hun eigen plek. Zo zit bijvoorbeeld de 
mavo op de derde etage en vind je de 
bovenbouw op de eerste verdieping. 
Verder krijg je voornamelijk les van een 
groep docenten die samen één team 
vormen. Wel zo overzichtelijk.

Toffe 
SCHOOL 

Op Het Willem vinden we ‘hart voor elkaar, open-
heid, respect en vertrouwen’ belangrijk. Je bent 
dus nooit alleen. En haal je mooiste outfit maar 

vast uit de kast voor de schoolfeesten en het Open 
Podium, waar je jouw talent mag showen. Dus 

houd je van dansen, zingen of speel je een instru-
ment, zorg dan dat je op het podium 

komt te staan.

word jij?

WWW

Misschien moet je je ouders nog wel eens 

helpen met de computer, maar dat ding is ons niet 

vreemd. Via je telefoon en de computer vind je al-

les wat je nodig hebt. Het lesrooster, je huiswerk 

en natuurlijk je cijfers. Nu niet snel denken dat je 

die mooi niet aan je ouders laat zien. Zij krijgen 

ook een wachtwoord waarmee ze via het ouder-

portaal bij jouw gegevens komen. Ook werken 

we met een digitale leeromgeving waar je 

je huiswerk en planners vindt.
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 HELI PENZ, PROJECTLEIDER 1AG:  

WE HEBBEN EEN AANPAK WAARMEE WE 
DE LEERLINGEN ZELFSTANDIGER MAKEN

“Als je in 1ag zit, dan mag je best een beetje eigen baas zijn. We hebben een aanpak waarmee we de leerlingen zelf-
standiger maken. Wat dat precies inhoudt? Op andere scholen bepaalt de docent wat je huiswerk voor de volgende dag 
is. Bij ons op Het Willem wordt aangeleerd om het huiswerk niet meer als een opgave per lesuur te zien. Lesstof is een 
onderdeel van het grotere geheel. Als je de samenhang begrijpt, snap je ook wat het doel is van wat je leert. Zo leer 
je zelfstandig te plannen en krijg je ook de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en eigen accenten in de lessen te 
leggen. We prikkelen je om zelf te kijken wat je wanneer wilt doen. Dat is belangrijk, want straks in de maatschappij 
gaat het ook zo. 
Wel zijn er doelen natuurlijk. Zo stelt de docent een planner op, waarop te zien is wat er aan het einde van een periode 
af moet zijn en wat je moet kunnen. Tussendoor is er uitleg van de lesstof en zijn er toetsen en overhoringen. Gaat er 
iets mis, dan is dat niet erg. Struikelen is juist een leermoment. Elke week heb je tien minuutjes een gesprek met je 
coach om te bespreken hoe je vooruit gaat en of je ergens extra hulp bij nodig hebt. Verder vinden we het belangrijk 
dat je een laptop gebruikt, zodat we je ook ICT-vaardigheden bij kunnen brengen.”

 MEINDERT KLERKS (12) UIT 1AG2:  

‘MAAK JE 
HUISWERK, ZODAT 
JE JE TOETS NIET 
VERPRUTST’

“Ik heb voor Het Willem gekozen, 
omdat ik me hier het meest op 
mijn plek voel. Mijn broers zitten 
hier ook op school en tijdens de 
open dag vond ik het gezellig. De 
sfeer is goed. In de aula is er altijd 
iemand om mee te praten. Meestal 
zit iedereen bij zijn eigen groepje. 
Ik zit met dertig kinderen in de 
klas: 12 jongens en 18 meisjes. 
Een grote groep dus en dat is extra 
gezellig. Het lokaal zit altijd vol. 
Toch verveel ik me ook wel eens 
in de klas. Bijvoorbeeld als er iets 
wordt uitgelegd wat ik eigenlijk 
al weet. Maar ja, dan moet je toch 
blijven luisteren. Frans, wiskunde 
en aardrijkskunde zijn mijn 
lievelingsvakken, daar vermaak 
ik me altijd. Als ik aankomende 
brugklassers een tip mag geven, 
dan zeg ik: wees jezelf hier op 
school, dan voel je jezelf sneller 
thuis. Voor het huiswerk heb ik 
ook nog wel een tip. Zorg dat je 
het altijd maakt, want je ouders 
worden gebeld als je het niet 
afhebt. Én je verprutst dan ook je 
toets en dan heb je een laag cijfer.”
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 SUZANNE EN HANNE VAN DER SCHOOT, MOEDER EN DOCHTER OVER HET WILLEM: 

‘IK ZAG MEZELF HIER AL 
HELEMAAL LOPEN’

Hanne: “Ik koos voor Het Willem, omdat ik in groep 7 al wist dat dit mijn school zou zijn. Ik zag mezelf hier al helemaal 
lopen. Het is wel een groot verschil met de basisschool, die heel klein was. Ik had een klas van tien kinderen. Nu heb 
ik er dertig en dat is erg gezellig! De brugklas bevalt erg goed. Ik dacht dat de weg vinden naar alle lokalen een ramp 
zou worden, maar dat valt erg mee. De tweede dag had ik al door waar alles was. Je hoeft je trouwens geen zorgen te 
maken over de christelijke visie van de school. Het is vooral belangrijk dat je respect toont. We hebben het tijdens de 
dagopening ook over belangrijke dingen, waar je wijze lessen uit kunt trekken. Over de bio-industrie bijvoorbeeld.”
Suzanne: “Ik ben blij dat het zo goed gaat met Hanne. De weken naar de eerste schooldag
toe waren heel spannend. Maar toen ze eenmaal bezig was, was die spanning ook meteen weg. Ze regelt alles zelf, dat 

 HANNEKE BOOM (12) UIT 1HA1:  

‘NEEM DE KLEINE TRAP 
VANUIT DE AULA, WANT DE 
GROTE TRAP IS ALTIJD VOL’

“Toen ik op de open dag was, vond ik de school 
er erg gezellig uitzien. Ook niet heel groot, dus ik 
dacht: dat moet een toffe school zijn. Ik zit er nu 
een maand en het is precies zoals ik dacht. Intus-
sen weet ik ook hoe bepaalde dingen gaan. Zo is de 
grote trap altijd vol. Ik heb ontdekt dat ik dan ook 
de kleine trap vanuit de aula kan nemen. Mijn klas 
is ook erg fijn. Er zitten leuke kinderen in en ik heb 
al vriendinnen gemaakt, al kende ik ook al iemand. 
Ik ben ook blij met mijn mentor, mevrouw Van der 
Stelt van beeldende vorming. Dat is ook één van 
mijn lievelingsvakken, samen met gym en muziek. 
Met Nederlands en geschiedenis heb ik het minst. 
Maar je moet gewoon je best doen en het beste 
ervan maken, zelfs als iets niet leuk is.”

is ook erg fijn. Ik hoef alleen af en toe 
te overhoren. Het is ook fijn dat Han-
ne zoveel vertelt, waardoor we als 
ouders van alles op de hoogte zijn. 
Ook de organisatie van de school zit 
goed in elkaar. We kunnen cijfers en 
het rooster inzien, er zijn infoavon-
den en mentorgesprekken. Je wordt 
overal bij betrokken.”

7

 Ik dacht dat de weg  vinden naar alle  lokalen een ramp zou   worden, maar dat valt     erg mee 



De dag van:
 ISABEL VAN GESSEL EN SANNE WILLEMSE UIT 1AG3  

 IK DOE AAN VOETBAL EN 
 IK TRAIN 3 KEER PER WEEK 

 BIJ DE WEDSTRIJD…… 
 SPANNEND, JEEH DERDE 

 LEKKER WISKUNDE HUISWERK MAKEN 

IK TRAIN 4 KEER IN DE WEEK IN VUGHT EN IK HEB 
 2 KEER BIJ DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 GEZWOMMEN 
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 Sanne



 ANKE DE VREEZE (12) EN JELMER VAN OOSTERHOUT (12)  UIT 1AG2:  

DE FRANSE TAAL LEREN MET GEBAREN

“De Frans les is heel bijzonder. We leren de taal niet door middel 
van boeken, maar via gebaren. We gaan in het begin van de les 
in de kring zitten en onze lerares, mevrouw Van Noppen, zegt 
dan een woord met het gebaar en wij doen haar na”, zegt Anke. 
“Je bent dus de hele tijd aan het praten en bezig met gebaren.” 
Jelmer: “Het is een heel andere manier van lesgeven dan bij 
de andere vakken die we volgen. Steeds weer die gebaren, heel 
grappig. Ik let nu ook beter op, omdat het leuk is. Als een kind 
bijvoorbeeld moet vallen, dan valt mevrouw Van Noppen zelf 
ook mee op de grond.” Anke: “We hebben nu pas een maand 
Frans gehad, dus we kunnen alleen nog de basisdingen zeggen. 
Zoals ‘hallo’ en ‘papier’. We hoeven deze periode nog niks te 
schrijven, dat komt pas later in het jaar. Wel hebben we een dvd 
meegekregen om thuis zelf de woordjes te oefenen.” 
“Soms kan ik niet op de woorden komen als ik thuis naar de dvd 
kijk, omdat ik de gebaren niet ken”, zegt Jelmer. “Dan kijk ik altijd 
op Google Translate zodat ik dan op de vertaling kom.”

 SEM BURGMANS (12) UIT 1HA3:  

‘JE HOEFT NIET PERSÉ MEE TE BIDDEN, 
ALS JE MAAR STIL BENT EN RESPECT 
TOONT’

“Veel dingen bevallen mij wel aan Het Willem. School is nu 
leuker dan groep 8, want je zit niet elke keer in een saai lokaal. 
Maar wat ik wel jammer vind is dat je moet nakomen als je te 
laat bent of als je roept door de klas en dat je telefoon wordt 
afgepakt als je die op de tafel hebt liggen of in je handen hebt. 
Maar soms mag het juist wel en dan zegt de docent wanneer we 
onze mobiel moeten pakken, bijvoorbeeld als we het spelletje 
Kahoot spelen: een quiz die we dan met de hele klas doen. In de 
eerste schoolweek leerden we op deze manier wie welke docent 
was en welk vak hij of zij geeft. Waar ik wel aan moest wennen, 
was de rol die godsdienst hier op school speelt. Ik ben zelf niet 
gelovig, maar je moet dan toch meedoen aan de dagopening en 
dagsluiting. Natuurlijk hoef je niet persé mee te bidden, als je 
maar gewoon stil bent en respect toont. Vaak duurt het ook maar 
een minuut. En ach, ik heb hier natuurlijk zelf voor gekozen; 
het is niet supererg! Daarom zou ik ook tegen andere kinderen 
willen zeggen: zie hier niet tegenop. Je krijgt het vak godsdienst 
maar twee keer in de week en leert daar over alle geloven.”
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 GEEN ZORGEN
Als je denkt dat je er alleen voor staat, heb je het mis. Onze lentoren staan 
tijdens de introductieweek, maar ook de rest van het jaar, voor je klaar. Lento-
ren, denk je nu, nog nooit van gehoord! Klopt, het zijn onze leerlingmentoren 
uit de bovenbouw. Zij laten je snel thuis voelen, want je ziet ze zo vaak dat je 
altijd bij hen, je mentor of docenten terecht kunt. Natuurlijk zijn wij je ouders 
niet vergeten. Zij weten het beste wie jij bent en worden dan ook bij schoolza-
ken betrokken als dat nodig is. 

 VERVOLGOPLEIDING NA DE EERSTE MAANDEN
Hallo, het is wel de brugklas hoor, mag ik eerst even wennen en iedereen 
leren kennen? Uiteraard. Daar draait de periode tot aan november dan ook 
om. Maar ook daarna is daar nog tijd voor. Op grond van resultaten en beoor-
delingskenmerken geven de docenten in januari een eerste advies voor de 
rest van het jaar (en eventueel daarna). In de maanden daarna laat je zien wat 
er écht in je zit. Uiteindelijk wordt dan voor docenten, voor jou en je ouders 
steeds duidelijker wat het juiste niveau is. Dit werkt zo in de mavo-havoklas, 
de havo-atheneumklas en de atheneum-gymnasiumklas.

 CAMBRIDGEKLAS
Net zo goed Engels spreken als 
je favoriete idool, wie wil dat 
niet? Als je in de atheneum-
gymnasiumgroep zit, krijg je extra 
lessen Engels van een docent die 
‘native speaker’ is en dus Engels 
als moedertaal heeft. We zorgen 
voor een programma waardoor 
je functioneert op internationaal 
niveau! Door het behalen van 
de Cambridge-certificaten voor 
Engels staat de wereld voor je 
open. 

 ICT
In onze school is ICT niet meer weg te denken. Com-
puters vind je in het hele gebouw en bij alle vakken 
worden ze gebruikt. We zorgen dat je in 
de eerste twee leerjaren de basis-
vaardigheden onder de knie hebt. Op 
de mavo kun je in klas 3 en 4 kiezen 
voor ITTL: informatietechnologie 
voor de theoretische leerweg. Daar 
leer je bijvoorbeeld games ontwer-
pen. En op de vwo-afdeling en bij 
het International Business 
College heeft ie-
dere leerling 
een laptop.

  PROFESSOR, 
 BEN JE GEK!
Voor de atheneum-gymnasium-
klas hoef je echt geen genie te 
zijn. Die maken wij wel van je. Je 
bent welkom als het advies van 
de basisschool vwo is. Je hebt 
dan minstens een CITO-score 
van 545. Maar je wil, doorzet-
tingsvermogen en nieuwsgierig-
heid tellen ook mee.
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WAT JE ZEKER 

MOET WETEN



 DE HAVO
De havo duurt vijf jaar. De eerste drie jaar zit 
je in een vaste klas. In het vierde en vijfde jaar 
krijg je les in wisselende groepen, omdat je 
dan onderwijs volgt in een door jou gekozen 
profiel dat je voorbereidt op jouw toekomst.

  SPORT, ICT, CREATIVITEIT EN 
BUSINESS

Is ICT jouw ding, dan vallen de computers die 
door de hele school staan je meteen op. Houd je 
meer van sport, dan loop je graag de poort uit 
naar sporthal De Slagen of een paar stappen 
verder naar de sportvelden. Is dat niet genoeg, 
dan zijn er ook nog de vele sporttoernooien 
door het hele land waaraan we meedoen. 
Daarnaast hebben we nog de Kunstafdeling en 
het B-lab. Ook zijn er veel creatieve vakken. 
Het IBC is het  ‘international businesscollege’ 
voor klas 4 en 5. Wil je later een eigen bedrijf 
beginnen, dan is dat echt wat voor jou.

  GRIEKS EN LATIJN
De atheneum-gymnasiumklas biedt meer! 
Leerlingen van Het Willem leren van alles over 
het Europa van nu, maar ook over het Europa van 
2000 jaar geleden. Latijn was toen de wereldtaal, 
nu is dat Engels. Beide talen leer jij kennen. In het 
derde jaar komt daar ook Grieks bij. Deze denk-
taal scherpt je verstand en vergroot je inzicht. 

  STEDENTRIPS
Op het vwo houdt kennis niet bij onze 
landsgrenzen op. De wetenschap is 
universeel en daarom hoort interna-
tionalisering bij je opleiding. Afhan-
kelijk van het type opleiding zijn er 
reisjes naar Brussel, Xanten, Lon-
den, Barcelona en Rome. In klas 4 en 
5 vinden regelmatig uitwisselingen 
plaats met leerlingen van scholen uit 
verschillende landen.  CAMBRIDGE-ENGELS

Hoe gaaf is het als je kunt zeggen dat je Engels op univer-
sitair niveau spreekt? Heel gaaf. In de Cambridgeklassen 
kan het. In klas 2 zelfs op twee niveaus. Doe je gymnasi-
um, dan valt daar sowieso Cambridge onder. Daarnaast 
zijn er reguliere atheneumklassen en atheneum-Cam-
bridgeklassen. In de Cambridgeklassen word je voor-
bereid op twee examens: het First Certificate in English 
(FCE) in klas 3 en het Certificate in Advanced English 
(CAE) in klas 5. Het zijn examens die over de gehele 
wereld worden afgenomen. Die heb jij dan mooi in the 
pocket. Het zijn dus niet zomaar toetsen, want de correc-
tie en de beoordeling worden verzorgd door de Universi-
teit van Cambridge. Surf maar eens naar de website van 
British Council/Netherlands.

 MAVO, JUIST BIJ ONS
Trek je van de vwo’ers en de havisten niets aan, als mavoleer-
ling heb je je eigen afdeling op Het Willem. Je kent alle leraren, 
wel zo vertrouwd. In no time helpen zij je door de vier jaar heen. 
Trek je na school altijd meteen je sportkleding aan en zou je 
die het liefst op school ook dragen, dan kies je lichamelijke op-
voeding als examenvak. Veel leerlingen kiezen na hun diploma 
voor de havo. Wel zo handig dat je dan niet van Het Willem af 
hoeft. En... als je bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald vak, 
kunnen leerlingen uit de hogere leerjaren je helpen.
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H6-TRAJECT
Voor leerlingen die nog niet zeker weten of het havo of mavo 
wordt, is er H6. In de schoolaanduiding zijn dat  de mh-klassen. 
De leerlingen in die klassen gaan over van 1mh naar 2mh en 
zo door. Eerst is er een voorbereiding op het mavo-examen en 
daarna op het havo-examen. Zo dus 6 jaar = H6. In zowel de 2e 
als  de 3e klas worden veel vakken op havo-niveau aangeboden, 
maar er is een rustiger tempo. Je kiest ook een extra vak zodat 
de aansluiting naar de havo wordt geborgd. De leerlingen wor-
den voorbereid op het leren van grotere hoeveelheden lesstof  
en op het zelfstandig werken want dat is in de bovenbouw van 
de havo een vereiste. 



 HET IS NU 8:15 UUR. Ik ga mijn schoenen aantrekken en dan ga 
ik op de fiets naar school. Het eerste uur ben ik vrij. Gelukkig is  
 het mooi weer om te fietsen en kom ik om 9:04 op school aan. 
Mooi op tijd want we hebben zo Nederlands. Nederlands was erg 
 leuk en we hebben al veel van de grammatica geleerd. 

 HET IS NU 10:10 UUR... PAUZE!! 
 We gaan dan gezellig met een groep meiden en jongens uit onze klas wat eten en drinken in 
 de aula. Die is erg groot, maar altijd gezellig. We hebben na Nederlands muziek gehad. We 
 moesten voor Nederlands naar lokaal 314 en voor muziek helemaal naar 001. Dat betekent 
 dat we met de trap naar beneden moeten. Gelukkig weet ik de weg nu goed, dat hebben we 
 allemaal in de introductieweek geleerd. 
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De dag van:
 SANNE HARTMAN 

 MIJN NAAM IS SANNE HARTMAN EN IK ZIT IN KLAS 1M1. HIERONDER ZAL IK JULLIE  
 VERTELLEN HOE EEN DAG UIT MIJN LEVEN ERUIT ZIET! 

 WE MOETEN ZO NAAR ENGELS. Daar hebben we een TOA-toets.  Dat is 
een   voortgangstoets om te kijken welke onderdelen we goed snappen en 
ook  wat we nog moeten leren. Voor die TOA moeten we weer helemaal 
naar boven, namelijk naar 305, want we hebben een laptop nodig. Die 
staan klaar in het lokaal. Altijd fijn om op de laptop te werken. 
 Zo de Toa zit er op nu!! En..het ging heel goed! Op de foto zie je mij in de 
 les aan het werk. Ik zit in een hele leuke klas, naast mijn vriendin die ik 
  hier op school heb ontmoet.

 6:30 UUR: Ik ben net opgestaan tanden, gepoetst en gegeten. Nu maak ik 
 mijn lunch voor op school. Ik moet best ver fietsen en met de pont mee, 
 want ik kom uit Eethen, dus mijn dag begint vroeg. Zoals altijd geef ik mijn 
 lieve cavia (Dommel) nog even eten en drink ik mijn thee op.

EVEN WACHTEN OP DE BEL EN DAN NAAR 211 WISKUNDE. 
Daarna hebben we pauze. Ik heb net een boterham op en nu 
zit ik lekker op het schoolplein in het zonnetje. Het is wel heel 
afwisselend al die lessen. Steeds een andere docent en een 
ander lokaal. Gelukkig ken ik mijn klasgenootjes al goed. Wel 
wennen, want steeds een andere docent is wel wat anders 
dan op de basisschool. 

 HET IS 10 VOOR HALF 5,  ik ga maar eens mijn tas pakken. En ik heb net friet gehaald en 
opgegeten. Ik ga me nu omkleden want ik moet zo naar turnen, om kwart voor 6 moet ik weg en 
het is nu bijna kwart over 5.  Zo zo dat was even lekker sporten. Ben net terug van turnen en het is 
bijna half 10, dus ga nu eventjes snel douchen en daarna een koekje eten.

 IK GA NU HEEL EVENTJES TV KIJKEN EN DAN ZIT DE DAG EROP!! 
 MORGEN WEER EEN SCHOOLDAG,  DUS IK ZEG IEDEREEN  EVENTJES WELTERUSTEN EN DAN GA IK SLAPEN!! ZZZZZZ 

 ZO IK BEN KLAAR MET SCHOOL ben net al naar huis gefietst!! Ik was om 
14:15 uit en nu ik thuis ben, is het 15:00 en ga ik nu wat cornflakes eten.



13

 BENT DE NIJS (12) UIT 1MH1: 

‘ALTIJD RUSTIG BLIJVEN MET 
TOETSEN, HET KOMT VANZELF GOED’

“Ik ben naar het Willem gegaan, omdat het een leuke school 
is en je op donderdagochtend verschillende activiteiten kunt 
doen als je één van de tickets volgt. Ik heb gekozen voor de 
sportklas, omdat ik later sportleraar of sportfysiotherapeut 
wil worden. Ik sport ook veel, want ik doe aan voetbal en aan 
pijl-en-boogschieten. Tot nu toe bevalt de brugklas goed, 
al moest ik ook wel wennen op het begin aan het huiswerk 
en de meerdere toetsen. We hebben over een paar dagen 
bijvoorbeeld vier schriftelijke overhoringen op één dag. Daar 
hebben we onze mentor over gemaild, want dat vonden we 
wel erg veel. Het fijne aan Het Willem is ook dat iedereen je 
helpt. De docenten schrijven veel dingen op, zodat je het niet 
vergeet. En het is natuurlijk erg fijn dat je na elke les je be-
nen kunt strekken als je naar het volgende lokaal loopt. De 
eerste week moest ik wel even zoeken waar alle lokalen wa-
ren. Als je iets niet snapt in de les of over het huiswerk moet 
je het gewoon vragen. En met toetsen of huiswerk moet je 
altijd rustig blijven: het komt vanzelf goed! Anders is er altijd 
nog je mentor met wie je veel dingen kunt bespreken.”

 JINNE VINKESTEIJN (12) UIT 1AG1:  

‘ALS DE LERAAR EEN SLECHT 
HUMEUR HEEFT HEB JE HEM 
GELUKKIG NIET DE HELE DAG’

“Ik was op de open dag van een andere school in de buurt, 
maar daar vond ik het best chaotisch. Toen ik op Het Willem 
kwam had ik dat gevoel helemaal niet. Hier was alles heel 
duidelijk en geordend; ik wil graag weten wat ik moet doen. 
Mijn zus zit hier ook op school. Dus ja, ik vind het gewoon 
een fijne school. Ook het huiswerk valt tot nu toe mee. Heel 
soms heb je wel voor twee vakken per dag huiswerk, maar 
andere dagen krijg je juist huiswerk op dat nog niet voor de 
volgende les is. Gym vind ik het leukste vak, want ik houd 
van sporten en vind het fijn om te bewegen. Maar eigenlijk 
is er niets wat ik stom vind. Alles is op zich wel leuk. Vooral 
dat je steeds naar een ander lokaal moet en een andere 
leraar hebt. In groep 8 had je die afwisseling niet. Als de le-
raar dus een slecht humeur heeft, heb je hem gelukkig niet 
de hele dag! Je moet vooral ook niet zenuwachtig zijn als je 
straks naar de brugklas gaat. Iedereen is gewoon aardig. 
Oh en doe niet net als ik: eerst gamen en dan pas huiswerk 
maken, dan stapelt het zich maar op.”

 Doe niet als ik: eerst gamen 
 en dan pas huiswerk maken, 
 dan stapelt het zich maar op 

 Het fijne aan Het  Willem is ook dat  iedereen je helpt 



 FREDERIQUE SMETS (12), CATO WINTERS (12) UIT 1MH2 EN  
 HUN MENTOR ALEX HERMANS:  

‘EEN MENTOR MOET ALTIJD VOOR JE 
KLAARSTAAN’

Cato: “Ik kom elke dag helemaal uit Geertruidenberg gefietst. Dat is een uur 
heen en een uur terug, maar toch wilde ik naar Het Willem, omdat ik deze 
school leuker vind dan de middelbare school die wel bij mij in de buurt zit.” 
Frederique: “We hebben een hele leuke klas en meneer Hermans is een leuke 
mentor. Hij is altijd in voor een grapje en hij gebruikt in zijn gym- en mentorles-
sen altijd imitaties om de les leuker te maken. Maar hij kan ook streng zijn.”
Cato: “Het is maar wat je streng noemt! Hij wordt nooit superboos.” Frederique: 
“Een goede mentor is iemand die wanneer je een vraag hebt, of als je ergens 

mee zit, altijd voor je klaarstaat.” Cato: “Je moet met 
je mentor iets kunnen delen zonder dat het besproken 
wordt met anderen.” Beiden in koor: “Ja, dat is meneer 
Hermans allemaal.”
Meneer Hermans: “Ik ben zelf ook positief over de klas 
van Cato en Frederique. De sfeer is goed, iedereen 
werkt hard en er wordt niemand gepest. Als mentor wil 
ik het eerste aanspreekpunt zijn, of ik nu als gymleraar 
op het sportveld of in de gymzaal sta, de leerlingen 
moeten je kunnen vinden en de les daarvoor binnen 
mogen vallen. Dat mag dus bij mij. Daarnaast vind ik 
het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn.”

 LEERLINGBEGELEIDER HUGO BRUNTINK:  

PROBLEEMLOOS DE BRUGKLAS 
DOOR, WANT ER IS ALTIJD HULP

“Als leerlingbegeleider zorg ik ervoor dat de brug-
klassers de ondersteuning krijgen die ze nodig heb-
ben om zo goed mogelijk naar klas 2 te komen. Voor 
dat je naar de brugklas gaat, voer ik gesprekken met 
ouders en interne begeleiders van de basisschool om 
ervoor te zorgen dat jij krijgt wat je nodig hebt. Dan 
kan van alles zijn: van zware tot lichte problemen. 
Bijvoorbeeld als je dyslexie hebt, regelen we dat je 
kunt werken met een speciaal programma dat tek-
sten voorleest, maar ook op spellingcontrole let. Ook 
krijg je extra tijd met toetsen en helpen we je met het 
plannen van huiswerk. Natuurlijk is het belangrijk 
dat naast je mentor ook de andere docenten waar 
je les van hebt weten wat er met jou aan de hand is. 
Daarom schrijven we een begeleidingsplan voor ze. 
Als het nodig is, zorgen we er eveneens voor dat er 
professionele hulp van buitenaf bij wordt gehaald. 
Met zijn allen proberen we ervoor te zorgen dat jij het 
redt op Het Willem.”

 Bijvoorbeeld als je dyslexie  hebt, regelen we dat je kunt  werken met een speciaal  programma dat teksten  voorleest 
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David: Ik heb altijd 3 boterhammen met kaas en 
boterhamworst. Ik drink meestal Ranja met water 
en ik doe mijn brood in een zakje met folie.
Joey: Ik neem altijd een plastic zakje om mijn eten 
in te doen. Ik doe altijd iets anders op mijn brood. 
Vaak pasta, pindakaas, of ham. Ik heb als drinken 
altijd Icetea bij me. 
Maud: Op school eet ik altijd 2 boterhammen en 
1 koekje. Daarbij drink ik altijd Icetea green. We 
zitten altijd met een groepje meiden buiten in het 
zonnetje bij elkaar. Ik vind dat hartstikke gezellig.
Sendy: Ik neem altijd een appel mee en drie 
boterhammen met kaas of jam. En ik neem twee 
peperkoeken mee, maar meestal eet ik er maar 
één op. Ik haal wel vaak een wafel uit de automaat. 
En ik neem ook een flesje met water of Ranja mee. 
Lisa: Ik heb mee: een broodtrommel met bo-
terhammen met allerlei soorten beleg. Ik drink 
meestal pakjes drinken en ik heb ook een Mars of 
iets anders bij me. Dat is echt superlekker!
Dastin: Ik eet elke dag verschillend. De eerste dag 
ongezond en de andere dag weer gezond. Elke 
donderdag hebben we lekkere dingen in de kantine 
(lekker smikkelen!). Eet smakelijk.
Finn: Hoi allemaal. Zien jullie de apenbroodtrom-
mel? Die is van mij. Daar zitten twee boterham-
men met ham in en een pakje Wicky. Ik neem geen 
plastic zakjes mee naar school want dat is niet 
mooi, vind ik. Neem een leuke broodtrommel, daar 
krijg je geen spijt van…. en haal 1x per week iets 
uit de kantine. 

DE BROODTROMMELS 
 VAN KLAS 1M1 
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 Ik neem geen 
 plastic zakjes 

 mee naar school 
 want dat is niet 

 mooi, vind ik 



ALTIJD GEDROOMD OM ECHT BOEIENDE LESSEN TE 
VOLGEN? DAT KAN!  VIA DE TICKETS4TALENT KUN JE 
OP HET WILLEM VAN JOUW HOBBY JE VAK MAKEN.

DOCENT ANNETTE FABER OVER TICKET DPA:

EEN TENTOONSTELLING, NAAR 
HET CONSERVATORIUM EN 
RECLAMEFILMPJES

“Het ticket Design, Performance & Art is nu begon-
nen aan het tweede jaar. We hebben er net twee 
lessen opzitten. We hebben bijvoorbeeld ter kennis-
making een mini-tentoonstelling gehouden. Ieder-
een mocht op zijn eigen manier laten zien wie hij of 
zij is. De ene leerling maakte een filmpje, de ander 
tekende of schilderde wat en weer iemand anders 
maakte een tasje. Ook kwamen er toneelstukjes, 
liedjes en dansjes voorbij. Het leuke is dat de nieuwe 
groep meteen heel enthousiast aan de gang ging. Van 
de klas van vorig jaar zijn er nu nog elf enthousiaste 
DPA’ers over, die nu dus aan het tweede jaar van het 
ticket zijn begonnen. Zij hebben het afgelopen jaar 
de kerstviering groots aangepakt, ze hebben een 
reclamefilmpje gemaakt voor het product van de 
toekomst. Hierbij mocht iedereen zelf een product 
bedenken. Daar kwamen hele creatieve en goede 
ideeën uit! Ook organiseerden we een tentoonstel-
ling aan het einde van het jaar voor alle ouders. Bij 
elk kunstwerk hoorde een liedje, die de ouders via 
een YouTube-playlist af konden spelen; net echt. Ook 
zijn we een dag naar het conservatorium in Tilburg 
geweest, dat was erg gaaf. We kregen gastlessen en 
zagen ’s avonds een voorstelling van studenten.” 

 FLOOR VAN DER GARDE (12) EN FINN LEENHEERS (12) OVER  
 HET TICKET DPA: 

ALS JE CREATIEF BENT, KIES DAN 
VOOR HET TICKET DPA

Floor: “Ik heb het voor het ticket Design, Performance & 
Art gekozen, omdat ik graag creatief bezig ben. De eerste 
les ben ik met een vriendin gaan tekenen en schilderen op 
grote vellen papier. Uiteindelijk hebben we daar toen van 
hout meubeltjes op gemaakt. Het eindresultaat was een 
huis. Als je het ticket DPA kiest, mag je in de lessen, die 
elke donderdagochtend de eerste twee uur zijn, gaan knut-
selen, acteren of muziek maken. De docenten, mevrouw 
Faber en mevrouw Van der Stelt, helpen je hierbij. We zijn 
met een stuk of dertig kinderen en iedereen doet dus wat 
anders. Het fijne is ook dat je geen huiswerk mee naar huis 
krijgt.”
Finn: “Ik speel saxofoon, dus daarom heb ik voor dit ticket 
gekozen. De vorige les heb ik met andere klasgenoten een 
toneelstuk gemaakt. Ik zorgde voor de special effects en 
als het spannend werd, speelde ik een stuk op de saxo-
foon. Tot nu toe is het erg leuk, maar er is ook een nadeel: 
ik ben de enige jongen dit jaar. Al is dat ook niet zo erg. De 
29 meiden betrekken me goed bij de groep. Dus ik zou zeg-
gen: vind je het leuk om te tekenen of houd je van muziek 
maken, dan moet je zeker dit ticket kiezen!”

FinN

Floor
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 GYMDOCENT ALEX HERMANS OVER HET TICKET SPORT: 

BEN JE SPORTFANAAT? SCHRIJF 
JE DAN IN VOOR HET TICKET 
SPORT

“Als je van sport houdt, moet je je echt inschrijven 
voor het ticket Sport. Dat kan door aan het einde van 
groep 8 bij je inschrijving aan te geven dat je deel 
wil nemen aan de Ticket 4 Talents en dan te kiezen 
welke. Naast de normale twee uur gym die je in de 
week hebt, krijg je dan op donderdagochtend de eer-
ste twee uur sport. We doen dan net effe wat andere 
dingen dan in de gewone gymles. Schaatsen, karate, 
circuslessen. Het doel is dat we een breder program-
ma aanbieden dan het reguliere programma. We 
gaan dus niet twee uur extra voetballen, maar kiezen 
voor dingen die je niet zo snel doet. De kids zijn dan 
ook heel enthousiast. Ze vinden het ticket keileuk. En 
terecht, want niet elke school biedt zo’n extra moge-
lijkheid aan.”

 NIKOLAY BROEKS (12) UIT 1HA2 EN ANOUK OKKEMA (12) 
 UIT 1MH1 OVER HET TICKET SPORT: 

‘WORD ELKE 
DONDERDAGOCHTEND BLIJ ALS 
IK WEER MAG SPORTEN’

Nicolay: “Ik houd van sport. Judo en voetballen doe 
ik allebei en ik wilde graag iets extra’s doen, want ik 
heb mijn huiswerk altijd al af. De afgelopen sport-
lessen, die steeds de eerste twee uur op donderdag-
ochtend zijn, hebben we geskeelerd en gehockeyd. 
Skeeleren vind ik leuk, maar hockey niet, dus dat is 
wel een beetje jammer. Gelukkig gaan we ook nog 
wandklimmen! En ik hoop natuurlijk dat we ook nog 
gaan voetballen. En anders hoop ik dat we dat in de 
gewone gymlessen nog doen. Ik word in elk geval 
elke donderdagochtend erg blij als ik weer op het 
sportveld ben.
Anouk: “Soms is het ook wel een vervelend gevoel 
hoor, dan gaat mijn wekker op donderdagochtend en 
dan weet ik dat klasgenoten die niet het ticket sport 
volgen nog heerlijk in bed liggen. Maar dan troost ik 
me met de gedachte dat ik wel lekker ga sporten en 
als je dat leuk vindt, moet je dat dus gewoon doen en 
je vooral aanmelden voor het ticket sport! Het lijkt me 
gaaf als we dit jaar nog gaan ijshockeyen en honkbal-
len. Wat er nog meer op het programma staat, weet 
ik eigenlijk niet.”

Anouk

Nikolay
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SCIENCEDOCENTE RIANNEKE VAN DE WEERDT OVER HET 
TICKET SCIENCELAB:

BIJ HET TICKET SCIENCE KRIJG JE 
DE RUIMTE VOOR EIGEN ONDERZOEK 

Bij Sciencelab gaan we echt op onderzoek uit in de directe 
omgeving. Vaak zijn er veel dingen die wij heel normaal 
vinden, maar die helemaal niet zo logisch zijn: hoe werkt 
een magnetron? Of: waarom krijg je een blauwe plek als 
je je ergens aan stoot? We zijn aan het begin van het jaar 
de natuur in geweest, om te kijken wat we daar allemaal 
kunnen vinden en ontdekken. De kikkers waren toen zeer 
aanwezig vanwege de vochtigheid van de dagen daarvoor, 
dus daar hebben toen de meeste leerlingen onderzoek 
naar gedaan. We zijn ook bezig geweest met illusies: 
kun je je eigen ogen bedriegen? En: waarom zie ik een 
bepaalde kleur? Bij het ticket Science leer je meer over de 
omgeving om je heen en kun je je eigen vragen uitwerken. 
Zo krijg je de ruimte voor eigen onderzoek. 

 ALLY GEERS (12) UIT 1MH1 OVER SCIENCELAB: 

BEN JE NIEUWSGIERIG EN 
WIL JE NIEUWE DINGEN 
ONTDEKKEN? KIES DAN VOOR 
SCIENCELAB

“Sciencelab is een ticket voor kinderen die best wel 
nieuwsgierig zijn, net als ik. Ik heb dus voor het ticket 
gekozen, omdat het me heel leuk leek om dingen te 
ontdekken. Die verwachting klopt, want dat is het in 
ieder geval! Het bevalt me supergoed en ik ben blij 
dat ik eraan begonnen ben. We hebben ook al ver-
schillende dingen gedaan dit jaar, steeds de eerste 
twee uur op donderdagochtend. We zijn bijvoorbeeld 
met zijn allen naar een bos geweest. Daar hebben we 
allemaal dingen gevonden, waar we vervolgens een 
muurkrant en PowerPointpresentaties van hebben 
gemaakt. Intussen zijn we bezig met het ontdekken 
van illusies met licht en anderen dingen. Heel inte-
ressant. Ik raad andere mensen zeker aan om ook 
voor Sciencelab te kiezen, want het is superleuk en 
wie weet ontdek je wel iets heel erg gaafs!”

Rianneke
van de weerdt
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 DOCENT MIRANDA RADEMAKERS OVER H6: 

GOED VOORBEREID NAAR DE HAVO 
MET HET H6-TRAJECT

“Als je in de brugklas in de mavo-havoklas (1mh) komt, 
dan kies je voor mavo of – wanneer je toch graag naar de 
havo wil, maar daar meer tijd voor nodig hebt, voor het 
H6-traject. Dit houdt in dat je in de 2mh-klas instroomt: je 
krijgt dan mavostof aangeboden, afgewisseld met havo-
stof en -vaardigheden. In de toetsen zitten daarom an-
dere soorten vragen. Dit gaat zo door tot en met 4-mavo. 
Je doet uiteindelijk je mavo-examen en daarna stroom 
je beter voorbereid door naar 4-havo. In plaats van vijf 
jaar doe je dus zes jaar over de havo. Op deze manier ben 
je eigenaar van je eigen leerproces. De 2mh-leerlingen 
hebben dus een visie op de havo en zijn erg gemotiveerd 
om dat diploma uiteindelijk ook te halen. Meestal hebben 
we één mavoklas en drie mavo-havoklassen. Denk je dat 
mavo uiteindelijk beter bij je past, dan is dat natuurlijk 
ook niet erg!”

 ALLARD KLERKS (16) EN TATUM DEKKERS (16) 
 LENTOREN VAN 1HA2: 

‘LENTOR ZIJN BEVALT GOED, JE 
LEERT DE LEERLINGEN ECHT 
KENNEN’

Allard: “Toen ik zelf in de brugklas zat vond ik het 
ook fijn dat er ouderejaars waren die hielpen in 
de eerste weken. Dat wilde ik dus zelf ook graag 
doen. Tot nu toe dat bevalt dat heel erg. Je leert 
de leerlingen goed kennen en hebt veel plezier 
met ze, al is het soms ook wel moeilijk om de 
overhand te krijgen. Ze zitten veel op hun telefoon 
en zijn steeds met Pokémon Go bezig. Tijdens de 
introductie vertelden we de leerlingen op welke 
plekken ze allemaal moesten zijn en wat je wan-
neer moet doen. Ook deden we allerlei spelletjes 
om elkaar nog beter te leren kennen. Dan moet je 
denken aan krantenmeppertje. Het scheelt ook dat 
de klas leuk is; iedereen gaat gezellig met elkaar 
om en niemand wordt gepest.” 
Tatum: “Ik vind het leuk om dingen voor de brug-
klassers te organiseren, zoals het brugklasfeest. 
Ook vind ik het heel mooi om de brugklassers te 
‘begeleiden’ op school in de eerste klas. Ik weet 
zelf natuurlijk hoe spannend en eng het is om naar 
de middelbare school te gaan. Dan is het erg fijn 
om naast een mentor ook drie lentoren te hebben, 
want het is toch anders om iets met een leerling te 
bespreken, dan met een leraar.”

Tatum

Allard

 iedereen gaat gezellig  met elkaar om en  niemand wordt gepest 
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HOE PLAATSEN JULLIE?
Het advies van de leerkracht in groep 8 volgen wij op. Deze 
leerkracht kent jou het best en kan zijn advies onderbouwen 
met het leerlingvolgsysteem.

SFEER PROEVEN
Op woensdag 25 januari 2017 is de infodag en kun je een kijk-
je nemen in de school!

Leerlingen uit groep 8:
’s Middags, aanvang 13.30 uur
* leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en 
Sprang-Capelle worden om 14.00 uur verwacht.
Het middagprogramma is gericht op de leerlingen uit groep 
8. Wij hebben speciaal voor jou een leuk programma in elkaar 
gezet. Onze ouderejaarsleerlingen vertellen je uit eigen 
ervaring over het Willem en laten jou zien hoe het er bij ons 
op school aan toe gaat. Als ouders willen meekomen kan dat 
natuurlijk. 

Ouders en leerlingen:
’s Avonds, aanvang 19.30 uur
Ouders en leerlingen kunnen uitgebreid de school bezich-
tigen en diverse informatierondes volgen. Vind je het leuk, 
dan mag je natuurlijk zelf meekomen. Houd er wel rekening 
mee dat het programma dan meer informatief is en minder 
gericht op het zelf ontdekken van de school.

25 januari 2017
13.30* uur infomiddag

voor leerlingen van groep 8
* leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer 
en Sprang-Capelle, worden om 14.00 uur verwacht. 

19.30 uur infoavond 
voor ouders/verzorgers

6 en 7 maart
Inschrijven nieuwe leerlingen

vanaf 10 april
Afname centrale eindtoetsen

9 mei
Uitslag centrale eindtoetsen

13 juni 
14.00 uur kennismakingsmiddag 

nieuwe leerlingen
19.30 uur kennismakingsavond 

ouders/verzorgers

MAVO

MAVO

2E FASE
HAVO

HAVO 3 GYM 3*

HAVO 2 GYM 2*

2E FASE
LYCEUM

ATH
3

ATH
3*

ATH
2

ATH
2*

MAVO 2

MAVO MAVO/HAVO HAVO/ATH ATH*/GYM*

* CAMBRIDGEKLASSEN

HAVO/VWO

H6:
4,5HAVO

+
4MAVO

 
met passend
 leerconcept

EEN TRANSPARANTE  SCHOOL 
MET EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR:

..ook voor 
je ouders!

MAVO HAVO / VWO


