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Inleiding 
Nieuwsbrief 2 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit cursusjaar. In de tweede week van een nieuwe maand 
willen we u, via deze nieuwsbrief, informeren over allerlei zaken. U treft informatieve mededelingen aan, 
afgewisseld met wat luchtiger leesvoer. We hopen op deze wijze de verbinding met u en de school nog 
groter te maken.   
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Agenda  
 
Maand september│oktober NAAR INHOUDSOPGAVE 

 

Dinsdag 19 september 2017   ouderavond 5havo – 6atheneum/gymnasium 

Woensdag 20 september 2017   ouderavond 2-4mavo 

Woensdag 27 september 2017   ouderavond 2-3havo 

Donderdag 28 september 2017  ouderavond 2-3atheneum/gymnasium 

Maandag 2 oktober 2017   ouderavond 4havo – 4atheneum/gymnasium 

Donderdag 5 oktober 2017   ouderavond 3mavo – 5atheneum/gymnasium 
      mentorspreekavond brugklas 

 

 
Van de directie 
 
Dit is de basis NAAR INHOUDSOPGAVE 

 
Het jaar is weer begonnen. Een nieuwe start is gemaakt. De nieuwe leerlingen wennen langzaam maar 
zeker aan het middelbare schoolleven. Veel leerlingen zijn vol goede moed begonnen. Iedereen wil dat het 
weer lekker gaat lopen. 
 
Deze week is het thema: ‘Dit is de basis’.  
Als we het dan over schoolse dingen hebben, gaat het vaak over opletten, meedoen, je huiswerk maken, op 
tijd komen, je spullen op orde hebben. We kennen deze woorden wel.  Ze zijn bekend en zeker niet 
onbelangrijk, maar zijn het de belangrijkste zaken? 
 
Met de leerlingen denken en spreken we hier vast over, maar we willen een laag dieper. 
Bijvoorbeeld: betekent vrijheid van meningsuiting ook dat je alles mag roepen wat je vindt?  We praten 
over een ander iets gunnen en jaloezie, over de manier waarop je een ander behandelt en zelf behandeld 
wilt worden. We denken over rust en het nut of de noodzaak daarvan. Wanneer ben je betrouwbaar of vind 
je iemand betrouwbaar? 
 
Dit alles gebeurt tijdens de dagopeningen. Een oplettend lezer herkent in de woorden hierboven ook 
elementen van de 10 geboden, de 10 woorden, de decaloog zoals we die kennen uit de Bijbel. 
Opvallend trouwens dat 10 geboden anders in de oren klinkt dan 10 woorden. Het zijn Woorden door God 
gegeven, zodat de basis op orde is. En ook over deze laag denken we met elkaar. 
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Schoolorganisatie 
 
Leerlingen afzetten bij school   NAAR INHOUDSOPGAVE 

 
Bij slecht weer worden veel leerlingen door hun ouder(s)/verzorger(s) naar school gebracht. 
Helaas leidt dit soms tot problemen rondom de ingang van de school. Auto’s en fietsers ontmoeten elkaar 
op het moment dat het erg druk is. Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
We vragen u daarom om uw kind af te zetten aan de noordzijde van het fietspad. De fietsers en auto’s 
hoeven elkaar dan niet te hinderen. Leerlingen kunnen dan ook via de leerlingeningang naar binnen komen. 
Uitzondering zijn natuurlijk de leerlingen die bijvoorbeeld met krukken moeten lopen. 
 

Ouderaccount Zermelo nieuwe ouders NAAR INHOUDSOPGAVE 

 
Helaas is er een probleem geconstateerd met de import van oudergegevens binnen Zermelo. 
Dit is inmiddels hersteld. 
 
Op korte termijn zullen ouders, die dit schooljaar nieuw zijn binnen onze school, opnieuw worden voorzien 
van een inlogcode voor Zermelo. Na de import wordt er een automatische mail verzonden naar de nieuwe 
ouders. 
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Onderwijs 
 
Uitreiking diploma’s Cambridge en DELF NAAR INHOUDSOPGAVE 
 
Op 1 september, rond de klok van vier, stroomde de personeelskamer van Het Willem vol met trotse 
ouders en leerlingen uit 6atheneum/gymn. Vorig schooljaar hebben de Cambridgeleerlingen namelijk het 
programma afgerond met het Cambridge Certificate in Advanced of Proficiency. Mrs. Milner sprak de 
leerlingen toe. 
Ze blikte terug op de afgelopen jaren, waarin de leerlingen hun Engels hebben verbeterd en allerlei 
activiteiten hebben ondernomen met elkaar, zoals een reis naar Engeland, drama workshops, en zelfs 
"pumpkin carving" (pompoenen uitsnijden) in de tweede klas. Wat haar zal bijblijven van deze groep, is dat 
deze leerlingen zich durven te uiten, heel goed weten duidelijk te maken wat ze vinden en willen. 
De foto’s, die in de 5 jaar Cambridge van de leerlingen genomen zijn en die het verhaal ondersteunden, 
zorgden voor de nodige hilariteit.  Ook bijzonder: in deze groep waren drie leerlingen die voor het eerst 
hebben meegedaan aan het examen op het allerhoogste niveau: Proficiency. Twee van hen hebben het 
gehaald. Bij het Advanced-examen is bijna de hele groep geslaagd. Na haar toespraak, reikte Mrs. Milner 
iedereen het boek "Oh the Places you'll Go" uit, een mooi verhaal over de ups en downs in het leven.  
 
Leerlingen konden er dit jaar ook weer voor kiezen om een vergelijkbaar examen af te leggen voor Frans, 
het DELF-examen. Negen leerlingen durfden deze uitdaging aan te gaan en ook met een prachtig resultaat! 
Twee leerlingen haalden zelfs het hoogst haalbare niveau voor Frans op de middelbare school: B2. 
De voorlopige versie van de certificaten, die de leerlingen behaald hadden, zou op hetzelfde moment 
worden uitgereikt als de Cambridge-diploma’s. De Alliance Française werkt echter soms een beetje met de 
Franse slag, dus de papieren waren er nog niet. De docente Frans, Mme. Hoefnagel, sprak de leerlingen vol 
trots toe.  Ze haalde allerlei herinneringen op aan de dag van het mondelinge examen in Eindhoven en sloot 
af met een Franse fabel van Jean de la Fontaine. 
 
Na het officiële gedeelte, sloten we de middag gezellig met elkaar af, onder het genot van een drankje en 
hapje van de barbecue. Op dat moment ging het pijpenstelen regenen, maar gelukkig hebben we een afdak 
en een heel aantal enthousiaste leerlingen, die ervoor zorgden dat iedereen binnen voorzien werd van wat 
lekkers. Als school zijn we enorm trots op onze leerlingen, die een topprestatie hebben geleverd en op onze 
docenten Moderne Vreemde Talen, die samen een waardevolle aanvulling op het programma en het vwo-
diploma bieden. 
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Informatie uit de afdelingen 
 
Vanuit het havo-onderbouw team NAAR INHOUDSOPGAVE 

 
Het schooljaar is inmiddels ruim 2 weken aan de gang en als teamleider zie ik na de vakantie veel mooie en 
goede dingen gebeuren: het groepsproces in de klassen verloopt doorgaans prima. Het is een fase van 
aftasten en in de meeste klassen vinden veel leerlingen hun plekje weer en hebben ze prettige 
ontmoetingen met nieuwe klasgenoten. Ook de (hernieuwde) kennismaking met docenten is onderdeel van 
het proces. De basisregels zijn overal gelijk, maar docenten kunnen er soms hun eigen invulling aan geven. 
Daar moeten leerlingen mee om leren gaan. Belangrijk is daarbij dat docenten uitleggen waarom ze 
bepaalde regels hanteren en wat ze van leerlingen verwachten. Dat leerlingen niet altijd direct het nut van 
een regel inzien, wil niet zeggen dat de bedoeling van de regel ter discussie gesteld moet worden.  
 
In 2H en 3H zullen veel docenten de 3B’s van leerlingen verwachten: 
Binnenkomen: op tijd, rustig, direct naar je eigen plaats. 
Boeken en schriften op tafel: je huiswerk is af en je tas op de grond 
Beginnen: met de opdracht op het bord of de instructie opvolgen. 
De bovenstaande regels moeten leerlingen dus opvolgen zonder aansporing of aanvullende instructie van 
de docent. Deze werkhouding van leerlingen in een klas is bepalend voor het leerklimaat in de rest van de 
les. In gesprek met uw kind kunt u erachter komen hoe uw kind de lesstart ervaart en indien gewenst de 
docent van opbouwende feedback voorzien. 
  
Natuurlijk zie ik ook dat er aan het begin van het jaar wat opstartprobleempjes zijn, maar ik heb het 
vertrouwen dat dit geen stempel op het schooljaar zal drukken. Niet alle boeken zijn op tijd geleverd, de 
groepsindeling klopte niet helemaal en helaas vallen er al lessen uit vanwege collega’s, die onverwachts 
niet aan het werk kunnen (er wordt naarstig naar vervanging gezocht).  
 
In de Van Casterenstraat is de nieuwe conciërge, mevrouw Van Drunen, begonnen. Als gastvrouw van de 
locatie is ze betrokken bij de leerlingen en handhaaft ze de regels op een duidelijke wijze. Leerlingen 
ervaren haar als vriendelijk en behulpzaam. De locatie Van Casterenstraat is voor leerlingen gesloten op 
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Lessen worden dan ingeroosterd in het hoofdgebouw aan De Gaard. 
  
Tenslotte: vanwege mijn inzet voor een goed doel (anders dan onze school) ben ik van 18 t/m 22 
september a.s. niet op school en/of bereikbaar. Mijn l.o.-lessen zullen WEL doorgaan. 
In urgente situaties kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 
  
Eelko de Snoo, teamleider havo 
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Willemwelbevinden 
 
Lentor van brugklassers NAAR INHOUDSOPGAVE 

 

 

 

 

 
Alex en Suzanne begeleiden brugklassers. 
Zij worden lentor genoemd, net als bijna 
30 andere leerlingen uit de bovenbouw. 
We spreken elkaar over hun ervaringen. 
 
Alex en Susanne vertellen: 
Het is ontzettend leuk om lentor te zijn. 
Je ziet in een week tijd de kinderen 
veranderen. Ze kwamen binnen, alleen of in 
kleine groepjes. Vaak wat onzeker, een beetje 
schuchter of net iets te druk. 
In de loop van de week veranderde dat, 
werden ze opener, trokken ze meer naar 
elkaar toe en zag je dat de klas echt een 
groep werd. 

 

 
 

 
Hoe hebben jullie daaraan bijgedragen?  
We zijn spontane gesprekjes aan gaan knopen met de leerlingen. Gewoon lekker kletsen over de vakantie. 
En als je dat doet, zie je dat ze nieuwsgierig worden, op elkaar gaan reageren en elkaar van alles gaan 
vertellen. En dan is het eigenlijk al gebeurd en komen er nieuwe contacten. De drempel naar ons is toch een 
stuk lager dan naar een leraar. 
Heb je zelf ook wat aan deze ervaring gehad? 
Ja, voor mij is het nu veel makkelijker om voor een groep te spreken, ik ben zelf losser geworden. Het vraagt 
meer van me. Verder vooruitkijken, dingen organiseren en mijn eigen werk daaromheen plannen. Door met 
de andere lentoren aan de slag te gaan, leerden we ook elkaar beter kennen. De een is beter in het 
makkelijk stil krijgen van de leerlingen, of iets goed uitleggen. De ander weet ervoor te zorgen dat de spullen 
steeds op orde zijn. We konden goed gebruik maken van elkaars sterke kanten. 
Waren er ook nieuwe leerlingen die je echt hebt kunnen helpen?  
Alex en Susanne noemen geen namen, maar vertellen wel over leerlingen die het lastig hadden, soms zelfs 
moesten huilen, maar die nu vrolijk door de school lopen omdat ze gezien werden door een van de lentoren, 
die het positieve duwtje probeerde te geven. 
Is het lentoraat nu voorbij? 
Nee, zeker niet. We gaan een aantal keer in de klas kijken, hoe het gaat. We letten dan niet op de leraar, 
maar op de leerlingen, hoe ze met elkaar omgaan, welke leerlingen lekker in hun vel zitten, welke leerlingen 
nog wat extra aandacht nodig hebben. En dan proberen we daar weer iets in te betekenen. Ook gaan we 
een klassenuitje organiseren. Wat, weten we nog niet, maar er zijn al veel ideeën. 
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Wat we willen delen … 
 
Stichting TopTutors groeit gestaag NAAR INHOUDSOPGAVE 
 
Sinds maart 2016 is de Stichting TopTutors actief op Het Willem van Oranje College te Waalwijk. Deze 
stichting stelt zich ten doel om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijlessen, voor iedereen betaalbaar 
te maken. Daarnaast differentieert de Stichting TopTutors zich van andere bijlesinstellingen door enkel een 
beroep te doen op oud-leerlingen van de middelbare scholen waarop men actief is. Ondertussen heeft de 
Stichting TopTutors al een samenwerkingsverband met 50 partnerscholen, terwijl dat er anderhalf jaar 
geleden nog ‘slechts’ 27 waren. 
 
Niet alleen de Stichting TopTutors in het algemeen is gegroeid, maar ook de afdeling in Waalwijk heeft een 
fikse groeispurt gemaakt, vertelt Managing Tutor Martin Faro: ‘’In het cursusjaar 2015/2016 hebben er in 
totaal 12 leerlingen via de Stichting TopTutors bijles gekregen, terwijl dat er afgelopen schooljaar liefst 75 
waren. Bovendien is het aantal bijlesgevers daarbij gestegen van 7 naar 24. Uiteraard was deze groei niet 
mogelijk geweest zonder de goede samenwerking met de school. Onlangs hebben we zelfs een heuse 
tutormiddag mogen organiseren. Voor de bijlesdocenten was het fijn om in contact te kunnen komen met 
de vakdocenten om meer informatie over de zwakke punten van de cursist te krijgen of om extra 
lesmateriaal te bemachtigen. Hopelijk kunnen we dit cursusjaar wederom een groot aantal cursisten bijles 
aanbieden.’’ 
 
Een van de kernwaarden van de Stichting TopTutors is profijt voor alle betrokkenen. Volgens Rick 
Minnaard, die al enige tijd als ‘Tutor’ (bijlesgever) actief is, is daarvan zeker sprake: ‘’Het is ontzettend leuk 
om te zien dat de cursist progressie boekt en de materie beter gaat begrijpen. Bovendien is het een mooie 
manier om in contact te blijven met mijn voormalige middelbare school en is het iedere keer weer een 
uitdaging om de lesstof zo goed mogelijk uit te leggen. Daarnaast is het door de flexibiliteit goed te 
combineren met mijn studie ‘Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek’. Het is ontzettend fijn om juist 
in de schoolvakken die ik zelf leuk vind bijles te 
mogen geven.’’ 
 
Het uurtarief dat door cursisten betaald dient 
te worden, is per 1 september 2017 
vastgesteld op €17,50. Verder bedragen de 
eenmalige inschrijfkosten €15,-. Een groot 
voordeel voor cursisten is dat ze niet aan een 
abonnement verbonden zijn en de bijlessen op 
ieder gewenst moment stop kunnen zetten. 
Bovendien bepalen ze zelf de bijlesfrequentie. 
 
Voor meer informatie over de Stichting TopTutors kunt u uiteraard contact opnemen met Martin Faro 
(martinfaro@toptutors.nl). Daarnaast heeft mevrouw Kramer flyers op haar kantoor liggen, die de 
leerlingen mee naar huis kunnen nemen. 
 

 
 

Rick Minnaard omringd door enkele 
collegae tijdens de tutormiddag 

mailto:martinfaro@toptutors.nl

