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Sinds dit jaar ben ik ook nieuw op het 
Willem. Niet helemaal nieuw want deze 
school is al vele jaren mijn thuis, maar ik 
ben wel nieuw als directeur. Nieuw zijn is 
best spannend… kriebels in mijn buik, maar 
ik vertrouw erop dat het goed komt, omdat 
er op het Willem geweldig leuke mensen 
werken die mij steunen. Samen zijn we de 
school! 

En zo is het ook als je als je hier in de 
brugklas begint, misschien heb je dan 
ook een kriebel in je buik? Hier heb je je 
eigen mentor en er zijn gezellige brugklas 
activiteiten zodat je snel ‘nieuwe’ vrienden 
maakt. Al voor de zomervakantie zijn er voor 
jou en je ouders ontmoetingsbijeenkomsten 
in onze school, zodat die eventuele kriebels 
van spanning snel zullen verdwijnen. 
 
Kies jij voor het Willem? Dan ontdek je al 
snel dat het op onze school om jou gaat.  
Iedere leerling is hier uniek. Samen gaan 
we op zoek naar jouw talenten en helpen we 
je door met jou de juiste keuzes te maken 
in jouw onderwijscarrière. Dat noemen we 
‘maatwerk’. Vanaf het tweede jaar kun je 
zo zelf al vakken kiezen. En als je hier de 
theoretische leerweg volgt, kunnen dat 
ook praktijkvakken zijn. Als leerling leer je 

hierdoor het ook meteen te ervaren. Theorie 
en praktijk is de rode lijn door onze school. 
Maatwerk is ook dat je hier je diploma kunt 
halen op verschillende niveaus door elkaar; 
gewoon, omdat iedereen anders en daardoor 
uniek is.

Kies je op het Willem voor havo of vwo? Dan 
is dat een verstandige keuze. Door onze 
kleine klassen en goede begeleiding is ons 
onderwijs de eerste drie jaar super goed 
en afgestemd op jouw wensen. Je krijgt les 
van een kleine groep docenten die met jou 
meedenken en je hoeft misschien nog niet 
zo ver te fietsen als je in de buurt woont. 
En als je na de tweede of de derde naar het 
Willem in Waalwijk gaat dan merk je dat 
alles klopt, omdat er een goede afstemming 
is met onze locatie daar. 

Met elkaar school zijn en je er thuis voelen 
is prachtig.  Kom jij naar het Willem?  Dan 
zijn we samen ‘nieuw’ en maken we er met 
elkaar een mooie tijd van!

Dhr. A. (Arie) van Vuuren
Directeur Willem van Oranje College
Wijk en Aalburg
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NIEUW OP HET  WILLEM

Maandag 11 nov. 2019 
19.00 -21.00 uur 

Wij vertellen jou over onze 
school, kom en neem je 
ouder(s)/verzorger(s) mee.

Zaterdag 11 jan. 2020
10.30 - 13.30 uur

Neem een kijkje in onze 
lokalen en doe vooral mee 
met alle leuke activiteiten 
en lessen, kom en neem je 
ouder(s) /verzorger(s) mee.

2 en 3 maart 2020 
18.30-20.30 uur

Kom je aanmelden en 
vergeet niet je fototoestel 
mee te nemen…een mooi 
moment om even vast te 
leggen!

Halimatu Bah, Jadey 
van Melis en Romana 
Knetemann zitten 

bij elkaar in 1 havo/
atheneum

Halimatu Bah
Klas 1 havo/atheneum

Ik vind het fijn om eerst twee jaar in Wijk en Aalburg 
naar school te gaan. Voor nu vind ik Waalwijk nog 
iets te ver fietsen. Biologie is leuk. We gingen er 
pas bacteriën meten. Heel interessant, omdat je 
ze niet ziet. Helaas voor de school zaten er een 
paar bacteriën in het lokaal. Dat was best grappig. 
Wiskunde vind ik ook een leuk vak. We zijn nu met 
de passer aan het werk. De directeur van de school, 
meneer Van Vuuren, is mijn buurman. Als ik hem 
zie maken we altijd wel een praatje over school. 
Echt gezellig!

Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is 
onderdeel van de Willem van Oranje Scholengroep.
www.willemvanoranjescholengroep.nl 

Scan deze QR-code 
en bekijk ook de film 

over onze school!

Info Avond Open School Meld je aan!

ONTMOET
ONZEDIRECTEUR

3



Wij zijn een
UNIEKE SCHOOL!
Leerlingen kiezen ervoor om in Wijk 
en Aalburg naar school te gaan om 
zo een goede start te maken. Onze 
school is voor veel leerlingen dichtbij 
en doordat we een kleine school 
zijn, voelen onze leerlingen zich hier 
veilig. De uitstekende resultaten, 
vakken met praktijkonderwijs erbij, 
de aardige docenten en ons mooie 
gebouw zijn een groot pluspunt. 
De andere leerlingen, die je vaak al 

kent uit je eigen dorp of van je eigen 
basisschool, zorgen ervoor dat je 
je thuis voelt op het Willem. Iedere 
morgen word je echt welkom geheten 
als je onze school binnen komt. We 
kennen je naam en we willen jou (en 
ook je ouders) snel leren kennen.

Lees hier wat onze leerlingen van het 
Willem vinden.

Benthe Smit uit Aalst
Klas 1 havo/atheneum

Iedere klas heeft een mentor. Dat is de leraar 
waarmee je het meeste contact hebt en waar je 
naar toe kunt gaan als er een keer iets is. Mijn 
mentor praat vaak met onze klas en vraagt dan hoe 
het gaat. De mentor zit ook in de klassen-groep die 
we hebben op Whatsapp. Ik had in die groepsapp 
gestuurd dat ik naar het concert van Ariana Grande 
zou gaan. De volgende dag kwam mijn mentor 
meteen aan me vragen hoe het was. Dat vond ik zo 
aardig! 
 
De docenten zijn hier niet al te streng, maar ze 
letten wel goed op je. Dat is fijn en als er iets 
gebeurt dan kun je het gewoon zeggen. Ik doe de 
havo en zit nu in de brugklas havo/atheneum. De 
atheneum leerlingen krijgen opdrachten met extra 
uitdaging. We werken allemaal op een chromebook 
en het is ook handig dat we informatiekunde 
krijgen, want daar leer je bijvoorbeeld hoe je je 
computer moet instellen.
 
Ik vind het Willem een gezellige en leuke school 
met zeer aardige docenten. Zelf zou ik geen docent 
willen worden, liever zou ik iets in de verpleging 
willen gaan doen.

Alida op ‘t Hof uit Nederhemert
klas 1 vmbo - kader. profiel Zorg & Welzijn

Ik zocht vooral in groep 8 naar een veilige school 
en omdat mijn broer er al op zat wist ik ook dat het 
Willem een leuke school was. Pesten komt hier 
nauwelijks voor, daar letten ze hier goed op. Onze 
teamleider groet ons elke morgen en op vrijdag 
wenst hij ons een fijn weekend. Dat is echt leuk!

Judi van Wijk uit Nederhemert
klas 1 vmbo - kader. profiel Zorg & Welzijn

Samen met Alida fiets ik elke morgen van 
Nederhemert naar Wijk en Aalburg. We spreken 
dan af bij de witte rotonde. Als het deze winter erg 
gaat sneeuwen rijden onze ouders. Onze klas is 
echt één klas, er zijn geen groepjes ofzo. Ook merk 
ik dat de jongens en de meisjes leuk met elkaar 
omgaan. Iedereen is aardig voor elkaar. Het Willem 
is een superschool!

Brent Vos, Nick Wijnbelt  
en Willem van der Kaa
Klas 1 vmbo - Theoretische Leerweg

Het is 25 minuten fietsen van Giessen-Rijswijk 
naar Wijk en Aalburg als ik doortrap. Als het van 
de winter slechter weer wordt, vertrekken we 
gewoon 10 minuten eerder, zodat we toch op tijd 
zijn! Het is fijn dat het geen grote school is en het 
valt me alles mee met het huiswerk. Techniek en 
beeldende vorming vind ik het leukste. Bij 
Nederlands werk ik vaak op mijn chromebook. 
Mijn docent is aardig en kan goed uitleggen. De 
snoepautomaten in de aula zijn echt leuk. Met 
mijn ‘druppel’ haal ik er soms iets lekkers uit.

Judi

Alida
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Een leuke afwisseling tussen 

theorie en praktijk, 
waarmee 

je alle kanten op ku
nt!

Vanaf klas 2 ga je kiezen! Je kunt kiezen uit twee opleidingen:

1. Zorg & Welzijn    2. Techniek

En dan kun je kiezen uit de profielen.
Wat vind jij leuk, waar ligt jouw talent en wat past bij jou?

1. Bouwen, Wonen, Interieur
2. Mobiliteit en Transport
3. Productie, Installeren, Energie

1. Verzorging
2. Sport, Dienstverlening en Veiligheid
3. Horeca

KEUZEDELEN

Aan het einde van klas 3 kun je zelf vakken 
kiezen die bij jou passen. We noemen dat 
‘keuzedelen’. Wil je bijvoorbeeld later 
timmerman of kok worden en droom je van 
je eigen timmerbedrijf of restaurant? Dan 
kan het handig zijn om te kiezen voor het 
keuzedeel ondernemerschap.

Kiezen wat je wilt worden…

TIMMERMAN
E  kies het profiel  

Bouwen, Wonen en Interieur

E  kies de keuzedelen: 
1 - gevelopeningen
2 -  dak- en kapconstructies
3 - meubelmaken
4 -  interieurbouw en stands

VERZORGENDE
E  kies het profiel  

Zorg en Welzijn

E  kies de keuzedelen: 
1 - welzijn, kind en jongere
2 -  assisteren in de 

gezondheidszorg
3 -  welzijn volwassenen en 

ouderen
4 -  voorkomen van ongevallen 

en ehbo

KOK
E  kies het profiel  

Zorg en Welzijn

E  kies de keuzedelen: 
1 -  facilitaire dienstverlening;  

catering en inrichting
2 - keuken
3 - bijzondere keuken
4 - ondernemen

POLITIEAGENT
E  kies voor het profiel Sport, 

Dienstverlening, Veiligheid

E  kies de keuzedelen: 
1 -  activiteit voor een 

opdrachtgever en 
organiseren

2 -  ondersteunen 
bij Sport en 
bewegingsactiviteiten

3 -  geüniformeerde 
dienstverlening en 
veiligheid

4 -  facilitair/
Ondernemen/EHBO

INSTALLATEUR
E  kies het profiel Produceren, 

Installeren en Energie

E  kies de keuzedelen: 
1 - klimaattechnologie 
2 - water & sanitair 
3 - zon- en windenergie
4 - utiliteitinstallaties

 MONTEUR 
BEDRIJFSWAGEN
E  kies het profiel Mobiliteit  

en Transport

E  kies de keuzedelen: 
1 - bedrijfswagens 
2 - motorsystemen  
3 - elektronica 
4 - aandrijf- en remsystemen

Als je nu al techniek super leuk vindt, kun je in de eerste ook al beginnen in de BB- of KB- leerweg,  met het vakcollege Techniek!

ZIT JE IN DE 

BB of de KB-leerweg?
Kies voor BB-KB-leerweg Vakcollege of voor BB-KB regulier!

BB = vmbo basis beroeps 
KB = vmbo kader beroeps

In leerjaar 1 en 2 ga je bedrijven bezoeken en in het derde leerjaar loop je stage in een 
bedrijf dat bij jou past!

Kijk, dit zijn onze afdelingsleiders. Die 
kun je alles vragen over onze school!
Mw. J (Jorina) van Tilborg
Afdelingsleider vmbo - basis en vmbo - kader. profiel Techniek

Dhr. J.W (Jan Willem) Westland
Afdelingsleider vmbo - basis en vmbo - kader.  
profiel Zorg & Welzijn

Dhr. A. (Arie) van 
Vuuren
Directeur Willem van Oranje College
Wijk en Aalburg

vmbo - basis 
vmbo - kader
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“Ik wilde graag iets met mijn handen 
doen”, verklaart Daan zijn keuze voor 
het vakcollege Techniek. “Maar dan 
wel technisch, ik ben geen type om 
in de keuken te staan.” Daan hielp 
zijn vader al vaak mee in de schuur, 
met zagen. “Op het Vakcollege leer 
je wat gereedschappen kunnen doen, 
welk hout sterk is, hoe je een kastje 
in elkaar zet.” Maar sleutelen vindt 
hij ook leuk, aan een vrachtauto of 
een trekker bijvoorbeeld. Wat hij 
later wil worden? “Of automonteur of 
loonwerker.” Dat laatste is volgens 
hem “gewoon een beetje boeren op de 
trekker”. 
Tara is het enige meisje in de klas. 
Daar zit ze helemaal niet mee. “Ik ga 
heel veel met jongens om. Mijn beste 
vriend is ook een jongen. En ik wilde 
altijd al iets met auto’s gaan doen. Als 
kind speelde ik graag met autootjes, 
dan verkocht ik ze zogenaamd aan 

mijn vader en moeder.” Tara vindt 
sommige auto’s heel mooi, vooral 
Audi’s. “Die zijn best wel luxe. En ook 
duur. Daar wil ik later wel in rijden.”
Daan vindt de leerlingen en zijn 
mentor superaardig. Hij is blij dat hij 
voor het Willem heeft gekozen. Net 
als Tara. “De leswisselingen vind 
ik gezellig. Op weg naar een ander 
lokaal kom ik vaak vriendinnen tegen, 
dan kun je even bijkletsen.” Tara weet 
nog niet precies wat ze later worden 
wil, maar auto-ontwerper lijkt haar 
supergaaf. Stel je voor dat ze een 
mooie Audi mocht ontwerpen! “Dat 
lijkt me wel heel moeilijk.”

Balen
Meneer Van Tilborg vertelt dat het 
Vakcollege een prachtige opleiding 
is. “We worden vaak gebeld door 
bedrijven die zitten te springen om 
stagiaires. Met techniek kun je bijna 

altijd een mooie baan krijgen. We 
hebben gewoon leerlingen te weinig 
om aan de vraag van het bedrijfsleven 
te kunnen voldoen.” Hij vindt dat 
vooral ook meisjes hun kans moeten 
grijpen. “Je merkt dat meiden veel 
fijngevoeliger zijn met hun handen. 
Ze zijn secuurder met solderen 
bijvoorbeeld. Daar balen de jongens 
wel eens van hoor, als ze dat zien.” 
Verder is het Vakcollege natuurlijk een 
toffe praktijkopleiding voor meisjes 
én jongens die iets met techniek 
willen gaan doen. “Het is een goede 
basis”, zegt meneer Van Tilborg. “Je 
krijgt veel praktijkuren en maakt 
kennis met alle richtingen, zoals hout, 
elektro en metaal. Na de onderbouw 
Vakcollege kiezen leerlingen voor 
een afdeling in de techniek. Dit kan 
zijn: Bouwen, Wonen en Interieur, 
Productie, Installeren en Energie 
of Mobiliteit en Transport. Met het 
Vakcollege heb je een voorsprong op 
leerlingen uit het reguliere onderwijs. 
Ik maak het mee dat leerlingen al 
tijdens hun praktijkstage een baan 
met vervolgopleiding aangeboden 
krijgen. Dat is toch fantastisch!” 

‘EEN MOOIE AUDI 
ONTWERPEN, DA’S PAS LEUK!’

Meneer  
Van Tilborg

Daan

Tara

Meneer
Van Rijswijk

Brent

Evan

Als je een beetje technisch bent, en geen studiebol, dan is het 

vakcollege Techniek misschien iets voor jou. Tara Versteeg 

(13) en Daan Karbet (13) zitten allebei in de tweede klas. Ze 

hebben het naar hun zin op het Willem.

 Meneer Van Rijswijk
vader van Evan en Brent uit Wijk en Aalburg

Onze oudste zoon Brent is als eerste naar het Willem 
gegaan, omdat hij graag het vakcollege Techniek wilde 
gaan doen. Kian, onze middelste, wilde na de positieve 
verhalen ook naar het Willem. Hij had in eerste instantie 
ook voor autotechniek gekozen, maar kwam er na 3 
maanden achter dat dat niet de juiste keuze voor hem was. 
En juist op zo’n moment komt wat mij betreft de kracht van 
een goede school naar boven. Na één telefoontje konden 
we meteen op gesprek komen en was het binnen een dag 
geregeld dat hij omgezet werd naar de bouw waar hij het 
geweldig naar zijn zin heeft. Door zijn twee oudste broers 
was de keuze voor onze jongste zoon Evan niet moeilijk. 
Hij zit nu in de brugklas en is zich nog aan het oriënteren 
welke kant hij op wil.
 
Het positieve van het Willem vinden wij 
als ouders dat ze proberen om het beste 
voor de leerlingen te doen en dat ook te 
bekijken vanuit de positie van het kind; 
het veranderen van opleiding van Kian is 
daar een mooi voorbeeld van. Ook als wij 
zien hoe onze oudste zoon afgeleverd is bij 
het vervolgonderwijs, het Koning Willem 
1 College in Den Bosch verdient dat grote 
complimenten.
Omdat het opleidingsniveau van het Willem 
zo goed was heeft hij mede daardoor twee 
leerjaren in één jaar kunnen doen.
 
Onze kinderen gaan altijd met veel plezier 
naar school! Als je wilt dat je kind op een 
goede manier wordt voorbereid op de 
maatschappij kun je niet om het Willem 
heen!

Ilona Ferreira Jorge Soares 
uit Heusden
Klas 1 vmbo - basis/kader

Elke morgen fiets ik met een groepje uit 
Oudheusden naar Wijk en Aalburg. We 
wachten op elkaar aan het begin van de 
‘Heusdense brug’. Daarna is het nog een 
klein kwartiertje fietsen. Het Willem is 
een school die goed bij mij past. Ik houd 
ervan om met mijn handen te werken en 
van hout dingen te maken. Ook het meten 
en aftekenen op hout gaat me goed af. 
Bij Zorg & Welzijn heb ik lessen gehad 
over hoe je met elkaar om gaat: liefdevol 
en zorgzaam zijn daarin belangrijke 
woorden. Dat vind ik mooi. Op het Willem 
kun je ook digitaal leren en daarom heeft 
iedere leerling een eigen chromebook. Zo 
overhoor ik mezelf digitaal met Engelse 
woordjes. Er is wel één nadeel aan het 
werken met een chromebook, want mijn 
tas wordt er wel zwaarder door.

vmbo - basis 
vmbo - kader

vmbo - basis 
vmbo - kader
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Stage
Aan het einde van klas 3 doe je een oriënterende stage van vijf 
dagen bij een bedrijf buiten onze school. Superleuk, omdat je 
dan ook echt kan leren en ervaren hoe je dat zelf vindt!
In klas 4 is er een verdiepende lintstage van 12 dagen. Zo ervaar 
je wat het is om in het gekozen profiel werkzaam te zijn. 
Uiteindelijk weet je straks veel over het opzetten van je eigen 
bedrijf. Maar misschien vind je techniek veel leuker en ontdek 
je dat je creatieve ideeën hebt en praktische oplossingen kunt 
bedenken voor technische vraagstukken! Of is de wereld van de 
zorg iets voor jou? Daar ben je op de juiste plaats als je graag 
iets voor anderen wilt betekenen!

In klas 3 volg je een praktisch en 
uitdagend onderwijsprogramma dat 
past bij één van de drie profielen die jij 
dan zelf hebt gekozen.

In klas 4 doe je eindexamen. Vorig 
schooljaar heeft 97% van al onze 
vmbo TL-leerlingen hun diploma op 
het Willem gehaald. De jaren daarvoor 
was dat zelfs 100% en daar zijn we 
super trots op!

Wij werken bij vmbo - Theoretische 
Leerweg met chromebooks; hiermee 
kun je ook digitaal bij de meeste vakken 
werken, oefenen en jezelf uitdagen.

In de brugklas krijg je bijvoorbeeld 
vakken zoals: 

Nederlands
Engels
Frans

Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Godsdienst

Sport
Beeldende Vorming

Muziek

Het vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 
Het is een opleiding van vier jaar die je bijvoorbeeld voorbereidt op 
een middelbare beroepsopleiding (mbo).

In de tweede klas krijg je ook 
les in andere vakken zoals 
bijvoorbeeld:

Duits en natuurkunde
Praktijk oriënterende lessen
Waar wij op onze school uniek 
in zijn, is dat je bij ons ook 
praktijkvakken gaat volgen. 

Gewoon omdat het leuk is om 
ook met je handen bezig te zijn 
én zodat je zelf kunt ontdekken 
wat je van die vakken vindt. 
Je oriënteert je en dat vinden 
we belangrijk: wie ben jij, wat 
zijn jouw talenten en welke 
vervolgopleiding wil je na het 
Willem gaan volgen?

In klas 2 en 3 krijg je een aantal lessen in de week ‘praktisch leren’. Je 
krijgt dan meer inzicht in de profielen Techniek, Zorg & Welzijn en Business/
Ondernemen. Deze profielen sluiten ook aan op de behoefte van het 
bedrijfsleven en de maatschappij.
Bij ons op school leer je je talenten kennen en ontdek je wat bij je past. Vier 
jaar lang ga je actief werken aan je toekomst. Drie maal per jaar heeft de 
mentor met jou een gesprek over wat je later wilt worden. Eind klas 1 is 
er bijvoorbeeld een speeddate waarin je kennis maakt met verschillende 
beroepen. In klas 2 volg je praktijklessen bij:

Techniek - Zorg & Welzijn - Business en Ondernemen

Leren en ervaren:
ECHT IETS VOOR JOU!
  Kies voor vmbo - TL!
TL= Theoretische Leerweg

LEREN EN ERVAREN

Op het Willem gaan we dus verder; ‘Leren 
en Ervaren’ staat centraal als je voor vmbo 
Theoretische Leerweg kiest. Een dagdeel 
praktisch onderwijs vanaf klas 3, zodat je 
nog beter wordt voorbereid op de volgende 
stap in je schoolcarrière.

Als leren je over het algemeen 

goed afgaat en je graag meer wilt 

weten over geschiedenis, wiskunde 

of bijvoorbeeld Engels, dan past 

vmbo TL écht bij jou! Op het Willem 

voel je je snel thuis.

Dhr. H. (Huib)  
van der Steen
Afdelingsleider vmbo  

theoretische leerweg

vmbo - 
Theoretische 

Leerweg
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Mevrouw Vermeulen is mentor van 
deze brugklas. De meeste lessen 
krijgen deze leerlingen op dezelfde 
etage van het gebouw. “Dat doen we 
bewust”, vertelt mevrouw Vermeulen, 
“zodat we als docenten snel kunnen 
overleggen en goed weten hoe het 
met de leerlingen gaat. Er zitten 28 
leerlingen in mijn klas en we zijn al 
echt een groep!  Ik vind dat belangrijk, 
want als de sfeer in de klas goed is 

gaan de leerprestaties omhoog. Een 
onderlinge band creëert ook openheid 
en zorgt voor goede gesprekken tussen 
leerlingen.
Ik probeer al mijn mentorleerlingen 
te zien en snel te kennen. Dat vind ik 
belangrijk en is ook de reden waarom 
ik docent ben geworden; leerlingen 
een goede basis en eigenwaarde 
geven is de kern.“
 

Mevrouw Vermeulen geeft Engels 
en Frans aan de leerlingen op het 
Willem. “Frans krijg je alleen in 
het eerste jaar, dus leer ik ze de 
basis. Bij Engels werken we in de 
brugklas aan de basis met veel lees- 
en luisteroefeningen. Als mentor 
ben ik steeds meer een coach van 
leerlingen. Op een natuurlijke manier 
begeleid ik hen en gaan we op zoek 
naar hun talenten.”
 
Open en positief
“Vroeger wilde ik stewardess worden 
en de wereld ontdekken. Dat heb ik 
gedaan. Daarnaast heb ik mijn tweede 
droom uit laten komen en ben ik 
docent geworden.
Geen dag is hetzelfde in het onderwijs 
en dat maakt mijn werk afwisselend. 
Leerlingen werken harder als ze een 
klik hebben met hun docent en mij 
gaat dat vrij gemakkelijk af. Ik vind 
leerlingen en hun mening inspirerend!
Leerlingen zijn meestal open en 
eerlijk, daar geniet ik van en dat 
maakt het onderwijs ook zo mooi. 
Zelf probeer ik ook zo in het leven te 
staan: open en positief te zijn”.

Melvin den Otter en Milan van Delft zitten in de brugklas 

vmbo- theoretische leerweg. Ze hebben het naar hun zin op 

het Willem. “Naast de lessen leren we ook hoe we moeten 

plannen. Dat is best belangrijk. Niet dat we heel veel huis-

werk hebben, maar als we moeten leren voor een toets, is 

plannen belangrijk”, vertelt Milan. “Onze mentorlessen vin-

den wij heel leuk”, zegt Melvin, “ Hierdoor zijn we een leuke 

klas geworden. We hebben het over serieuze zaken maar 

doen ook allerlei spellen om elkaar te leren kennen en een 

quiz én onze mentor heeft altijd een kleine beloning!”

mevrouw
Vermeulen

Melvin

Milan

Brent Vos uit Giessen-Rijswijk
Klas 1 vmbo - Theoretische Leerweg

Ik zag de poster van de Open School op ‘het Willem’ 
bij mij op “CBS De Parel’ hangen en toen ben ik 
er gaan kijken. Ik vind de school er heel netjes en 
georganiseerd uitzien: daar houd ik van! Ook vind ik 
‘t fijn dat het een christelijke school is. Ik voel me 
hier thuis.

Nick Wijnbelt uit Giessen-Rijswijk
Klas 1 vmbo - Theoretische Leerweg

Mijn broer, die ook op ‘het Willem’ zit, vertelde thuis 
al leuke verhalen over school en dat er niet zoveel 
huiswerk is: dat sprak me aan en nu zit ik dus in de 
brugklas. Techniek is interessant; met ijsstokjes 
hebben we bij techniek geleerd om driehoeken te 
verstevigen. ‘Het Willem’ is gewoon de beste school 
die er is!

Dennis Versluijs uit  
Wijk en Aalburg
Klas 2 vmbo - Theoretische Leerweg

Van vrienden had ik al gehoord dat ‘het Willem’ een 
prima school is en dat klopt! Ik zit in een leuke klas 
met aardige klasgenoten en de school is lekker 
dichtbij, maar voor die 500 meter pak ik toch graag 
nog even de fiets, omdat dat scheelt in reistijd. Ik 
vind de school ook best mooi. In de pauzes sta ik 
met mijn vrienden meestal bij de kluisjes. Daar 
praten we elkaar dan even bij. Engels is een mooi 
vak. Dat komt misschien ook wel doordat ik er een 
soort van goed in ben. Mijn broer zit nu in groep 8 
en door mijn verhalen wil hij ook naar ‘het Willem’. 

Wij zijn een
LEUKE KLAS!

vmbo - 
Theoretische 

Leerweg

vmbo - 
Theoretische 

Leerweg

Brent
Nick

Mevrouw Versluijs
moeder van Dennis uit Wijk en Aalburg

Dennis heeft zelf voor ‘het Willem’ gekozen, 
maar de school bevalt ons als ouders ook heel 
goed. De fijne dorpse sfeer en het ‘ons kent ons’ 
gevoel spreken me aan. Zelf ben ik lid van de 
klankbordgroep van de school. Als ouder kan ik zo 
meedenken over onderwerpen die van belang zijn 
voor ‘het Willem’. Het is mooi, dat de school de 
mening van ouders op deze manier serieus neemt 
en ook zaken aanpast als ouders dat aangeven. 

Zoals ik de school op de Open School heb ervaren, 
zo is de school ook echt. Ze hebben op ‘het Willem’ 
oog voor leerlingen. Ik kan dan ook zeker zeggen 
dat ik tevreden ben over het onderwijs. Onze Dennis 
voelt zich hier thuis, is enthousiast en gaat met 
plezier naar school.
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Waalwijk

KIES VOOR

havo/atheneum!

De eerste drie jaar vormen de 
onderbouw van het algemeen 
vormend onderwijs (havo). Het 
derde jaar is een schakeljaar dat je 
voorbereidt op de bovenbouw. Aan het 
eind van het derde jaar kies je een 
profiel waarmee je de richting kiest 
voor een vervolgopleiding. De vwo 
leerlingen maken de overstap naar 
het tweede jaar.

De bovenbouw/tweede fase, start in 
het vierde leerjaar van havo en vwo. 
Zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid 
en verantwoordelijkheid spelen een 
grote rol in de tweede fase. In de 
onderbouw gaan we je hier al bij 
helpen, zodat je makkelijker aan de 
tweede fase begint.

Havo is een brede, vijfjarige opleiding waarmee je verder kunt 

leren aan een hogere beroepsopleiding (hbo). Ook kun je met 

een havo diploma doorstromen naar het atheneum.

In de brugklas krijg je de  
volgende vakken:

Nederlands
Engels
Frans

Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Godsdienst

Sport
Beeldende vorming

Muziek
Informatiekunde

In de tweede klas komen daar 
nog de vakken

Duits, natuurkunde en 
Techniek bij.

Mijn ervaring is dat veel leerlingen terugkijken op een mooie, goede en veilige start. Met plezier komen ze vaak nog een kijkje komen nemen op hun Willem!

Dhr. H. (Huib)  van der SteenAfdelingsleider vmbo  theoretische leerweg

  Klas 4 havo of klas 3 vwo: 

naar Waalwijk!
De eerste drie jaar kun je havo volgen in Wijk en Aalburg. En de eerste 
twee jaar van het vwo kun je ook op onze school doen. Daarna ga je 
naar onze locatie in Waalwijk. Je mag dit natuurlijk ook op een andere 
school gaan doen, maar op ‘het Willem’ in Waalwijk gebruiken we 
dezelfde lesmethoden en is er afstemming met de docenten van de 
vakken die jij volgt. In Wijk en Aalburg heb je een goede basis gelegd.
Door de kleine klassen hebben we veel tijd en aandacht voor jou. Dat 
helpt je om meteen goede resultaten te halen en veel te leren.

Leerlingen kiezen ervoor om de eerste twee jaar (vwo) of drie jaar 
(havo) in Wijk en Aalburg naar school te gaan, omdat onze school 
dichtbij is en je je er snel thuis voelt. De aardige docenten, die je soms 
al kent omdat ze bij jou in de buurt wonen, het mooie gebouw en het 
feit dat we je echt kennen, zijn een groot pluspunt. Hierdoor is het 
heerlijk om bij ons te starten, zodat jezelf nog iets meer kan groeien 
voordat je verder uitvliegt.

De andere leerlingen, die je vaak al kent uit je eigen dorp of van je 
eigen basisschool, zorgen ervoor dat je je thuis voelt op het Willem. 
Iedere morgen word je echt welkom geheten als je onze school binnen 
komt. We kennen je naam en we willen jou (en ook je ouders) snel 
leren kennen.

Brugklas havo/atheneum
In de eerste klas is er een brugklas 
havo/atheneum. Iedereen maakt 
dezelfde opdrachten, maar de vwo-
leerlingen krijgen daarnaast andere 
toetsen en verdiepende opdrachten. 
In de tweede klas ga je naar havo 2 of 
naar vwo 2.

havo/ 
atheneum

Na de derde klas gaan leerlingen die havo volgen naar ‘het 
Willem’ in Waalwijk of een andere school om havo af te 
maken. Meneer Van der Steen is teamleider havo/tl. Hij vult 
aan: “De meeste leerlingen vinden het niet zo’n probleem 
om de havo-opleiding op een andere school af te maken. Je 
bent dan toch alweer wat ouder en mondiger. Het fijne van 
‘het Willem’ in Wijk is dat ze hun eerste jaren op een goede 
school met een fijne (leer)omgeving hebben gezeten, met veel 
structuur en begeleiding. Die basis is belangrijk.” Volgens 
hem boekt ‘het Willem’ zeer goede resultaten, ook als je kijkt 
naar het slagingspercentage. “Bij ons halen opvallend veel 
tl-leerlingen hun diploma. We zitten met ieder vak boven het 
landelijk gemiddelde.” De basis hiervoor wordt ook gelegd in 
de onderbouw.  
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In 20 minuten fiets ik van Andel naar 
Wijk, als ik snel doortrap tenminste. 
Ik woon aan de rand van Andel dus ik 
heb geluk. Ik fiets graag alleen en op 
mijn eigen tempo naar school. 
 
Ik zit op het Willem omdat de school 
goed bekend staat. Het is echt een 
hele fijne en gezellige school en de 
school is klein, dus krijgt een leerling 
heel veel aandacht. 
Iedere klas heeft een mentor. Dat 
is de leraar waarmee je het meeste 
contact hebt en waar je naar toe kunt 
gaan als er een keer iets is. Mijn 
mentor vroeg laatst in een gesprekje 
of ik het naar mijn zin had. Dat geeft 
me een heel veilig gevoel. Hij ziet me 
nu al. Als ik ’s morgens de school 
binnenkom staat er altijd iemand 

bij de deur die me welkom 
heet, echt leuk! Ook zijn er 
duidelijke regels. Ik vind het 
hier niet streng. Ze zien veel 

door de vingers; als je je huiswerk 
zou vergeten, zijn ze niet meteen boos 
hoor.
 
Iedereen heeft op school een eigen 
druppel. In het Open Leercentrum kan 
ik daar met mijn pinpas geld opzetten. 
De druppel gebruik ik om te kopiëren 
of om snacks mee te kopen. Ik vind 
de chocoladewafels uit de automaat 
heerlijk!
 
We doen met school ook mee aan 
Zeskamp. Dat zijn zes activiteiten 
waar we met school heengaan. Het is 
soms super gezellig om met elkaar 
iets anders te doen dan lessen volgen. 
 
Ik vind het Willem echt een hele 
fijne school met veel aandacht voor 
leerlingen. Later wil ik ingenieur 
of architect worden en dan kan ik 
toch maar mooi zeggen dat ik op het 
Willem ben gestart met mijn carrière!

Jonathan Boot 
uit Andel

Klas 1 havo/atheneum

Ana, Tess, Lisaine  
en Rebecca 

Klas 1 havo/atheneum

 Tess Timmermans  uit Veen
Het Willem is best wel dichtbij en omdat het mij een 
leuke school leek, dacht ik: dit wordt mijn school! Als ik 
’s morgens op school kom wensen de leraren me succes 
en wensen we elkaar een goedemorgen. Dat voelt warm. 
Ze kennen me hier, er is een gezellige sfeer en het ziet er 
gezellig uit in de school.

 Lisaine van Giessen  uit Veen
We spreken iedere morgen af bij de twee grote stenen in 
Veen en dan fietsen we samen in 10 minuten naar school. 
Het kan sneller, maar ja, we moeten natuurlijk ook even 
bijkletsen onderweg. De docenten op school zijn echt 
aardig. Ze helpen me als ik iets niet begrijp. Beeldende 
vorming vind ik het leukste vak, we zingen tijdens de les 
vaak mee met de muziek die aanstaat en ik vind het leuk 
om met m’n handen iets te maken.

 Rebecca Maas  uit Veen
Het Willem voelt voor mij als een soort van thuis! Na 
de eerste twee jaar gaan we straks naar het Willem in 
Waalwijk. Ik misschien wel op een scooter, maar dan 
wel graag op een roze! Mijn lievelingsvak is Engels. Mijn 
docent is leuk en vraagt altijd in de klas hoe ons weekend 
was en hij bedenkt grappige bijnamen voor ons. Zo noemt 
hij mij Maasie, omdat Maas mijn achternaam is.

CHROMEBOOK & 
EXCURSIES
In de onderbouw havo/atheneum 
werk je met een ‘chromebook’. 
Hierover krijg je ook uitleg in 
de informaticalessen. Je kunt 
dus digitaal werken en oefenen. 
Leren plannen is ook belangrijk. 
Met onze nieuwe methode leren 
we je dat. Ook zijn er gezellige 
activiteiten, zodat je al snel een 
hechte klas wordt; daarnaast 
zijn er veel leuke excursies en 
schoolactiviteiten.

havo/ 
atheneum

 Ana Carla Cardoso do Nascimento 
uit Veen
We zitten graag in de pauze met z’n viertjes buiten bij 
de banken. Dat is gezellig en we halen ondertussen 
even een frisse neus. Als ik in de les iets niet zo goed 
begrijp dan word ik altijd meteen geholpen door de 
docenten.
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De leukste extra's
IN DE BRUGKLAS

Maak kennis met 
je klas voor de 
vakantie!
Een middag voor de 
zomervakantie maak je alvast 
kennis met je mentor en je 
nieuwe klasgenoten.

SPEURTOCHT & BBQ
De eerste week na de vakantie 
zijn er veel activiteiten om 
elkaar en het Willem beter te 
leren kennen. Zo leer je met 
een speurtocht de omgeving van 
onze school kennen en natuurlijk 
sluiten we op een gezellige (en 
lekkere) manier af met een 
broodje van de BBQ.

mjammie…

Sporten is cool!
Op het Willem zijn we graag actief bezig 
op het sportveld. Samenwerken vinden 
we daarbij belangrijk. Ook hebben we een 
sportklas, waar je voor kunt kiezen.

Polderen... dat moet 
je meemaken!
Een mooie dag met alle 
brugklasleerlingen waar 
leuke uitdagingen op je 
wachten in, op en bij het 
water.

WIJ DOEN MEE 
AAN ZESKAMP!
Met een team over de 
stormbanen op het 
voetbalveld is wel heel 
gezellig als je je dat met 
je klasgenoten doet.

Excursie Heusden 
Gezellig met de klas 

een geschiedenisles in 
Heusden volgen. Met een 
bezoek aan het archief en 

natuurlijk de ijssalon.

ACTIVITEITENDAG…
te gek!
Met alle leerlingen van de 
onderbouw lekker bezig 
zijn! Van graffiti spuiten tot 
taarten versieren, van robot 
maken tot roeien. Een dag 
vol leuke activiteiten voor 
alle leerlingen. 

Een uitje met
je eigen 
klas en mentor
Met je eigen klas kun je 
sparen voor je eigen uitje. Het 
sparen kan heel simpel door 
op school te helpen met afval 
te scheiden. Leuk voor het 
milieu en leuk voor jou!

Een Chromebook is eigenlijk een laptop 
waarbij alles via internet loopt. Het is 
een hele snelle handzame computer 
met draaibaar ‘touch screen’.

Kortom:
Het onderwijs op het Willem 
is al behoorlijk digitaal; dat 
is natuurlijk best belangrijk, 
omdat de maatschappij dit 
straks nu eenmaal van jullie 
vraagt. Hoe digitaal ben jij al?

 Wordt dit jouw 
 druppel?
Leerlingen die op het Willem starten krijgen een ‘druppel’. 
Natuurlijk geen echte druppel maar het lijkt er op! Het is 
een soort sleutelhanger in de vorm van een druppel.

Je kunt hiermee je kluisje openen, maar ook kopiëren of 
iets lekkers uit de automaten in de aula halen. Daarvoor 
kun je op school met je eigen bankpas een geldbedrag op 
de druppel zetten om te kunnen betalen. Cool toch?

Bedrijfsbezoek 
in het vakcollege 
(Oerlemans 
Plastics)
Leer en ontdek hoe er bij 
verschillende bedrijven 
gewerkt wordt. Zo helpen 
we je om een beroep te 
kiezen.

Tussen aanzetten en beginnen met 
de les zit maar 10 seconden, zo 
kun je snel aan de slag. Er zijn een 
heleboel leuke leerzame apps die 
je helpen bij het onderwijs of die 
het leren leuker maken! En wat ook 
steeds vaker voorkomt is dat je niet 
alleen uit boeken werkt, maar ook 
digitale leermiddelen hebt. Het kan 

zelfs voorkomen dat je bij een vak 
helemaal digitaal werkt en dus geen 
boeken meer gebruikt. Dat doen we 
natuurlijk niet zomaar en we hebben 
daar eerst goed over nagedacht. Op 
dit moment werken op het Willem 
alle eerste en tweede jaars leerlingen 
met een Chromebook en we vinden dit 
geweldig leuk. 

Met een

Chromebook
naar het Willem
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Kom naar de

Info Avond
MAANDAG 11 NOVEMBER 2019
van 19.00-21.00 uur.

Wij vertellen over onze school.

MA 2 EN DI 3 MAART 2020
van 18.30-20.30 uur.

Kom om je

aan te melden!

voor ouders en leerling
en van 

groep 7 en 8.

voor ouders en leerlingen van groep 8.

voor ouders en leerlingen  van groep 7 en 8.

Kom naar de

OPEN
SCHOOL
ZATERDAG 11 JANUARI 2020
van 10.30 tot 13.30 uur.

Neem een kijkje in onze lokalen en doe mee 
met alle leuke activiteiten en lessen.

Voel je THUIS
op het Willem!


