


”pak je kansen op het Willem”



Welkom!

Wat gaan we doen? 
• Leerlingen laten de school zien
• Kansen op het Willem
• De brugklassen
• Veel leuke dingen doen op school!



Naar de middelbare school



bekijk onze video
via de link: klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=mk9lu_XEHMw


Kansen voor jou om …

te kiezen

jezelf te zijn creatief en 
sportief te zijn

geholpen 
te worden

te ontdekken 
en te leren



Kansen voor jou om …

Lessen op 
jouw niveau

Drie verschillende
brugklassen

te ontdekken en te leren te kiezen

jezelf te zijn creatief en 
sportief te zijn

geholpen 
te worden



Kansen om te ontdekken en te leren

Goed onderwijs voor
mavo-leerlingen. Je krijgt
de kans om ook je 
havodiploma in 5 of 6 jaar
te halen.

• Goede begeleiding
• Afwisselende lesdagen
• Cambridge mogelijk
• IT, kunst en sport

mavo / havo
Een klas waar jij ontdekt
of de havo of het vwo bij
je past.

• Cambridge mogelijk
• Afwisselende lesdagen
• Veel digitaal werken
• Start je eigen bedrijf

havo / atheneum
Als je naar het atheneum 
of gymnasium (vwo) wilt.

• Cambridge-opleiding
• Met Latijn en de 

klassieke cultuur
• Onderzoekend leren
• Plusprogramma's op de 

universiteit

atheneum / gymnasium



Kansen voor jou om …

Elke dag kun je 
kiezen. Kies wat je 
nodig hebt tijdens:

• Gewone lessen

• Keuzelessen

• Extra’s

te kiezen te ontdekken 
en te leren

jezelf te zijn
creatief en 

sportief te zijn

geholpen 
te worden



bekijk onze video
via de link: klik hier

https://youtu.be/XumvF85h5-o


Kansen voor jou om …

Als jij je prettig
voelt, gaat alles
makkelijker.

• jouw mening telt!
• introductieweek
• vrienden en 

gezelligheid

jezelf te zijn te ontdekken 
en te leren

te kiezen
creatief en 

sportief te zijn

geholpen 
te worden



Kansen om jezelf te zijn

• een superleuke introductieweek

• we gaan op een positieve manier met elkaar om

• je krijgt persoonlijke coaching

• aandacht voor jouw talenten

• een ‘dagopening’ die past bij de actualiteit

• veel dingen om te kiezen



Kansen voor jou om …

Kun je het allemaal
zelf of heb je hulp
nodig?

• jouw coach
• lentoren
• ondersteuning
• het Leerplein

geholpen te worden te ontdekken 
en te leren

te kiezen
creatief en 

sportief te zijn

jezelf te zijn



Helpen is fijn en iedereen kan wel eens hulp gebruiken.

Wat is er voor elke leerling?

• een eigen coach
• leuke lentoren
• het Leerplein waar je geholpen wordt met je huiswerk
• hulp van de docent, soms ook buiten de les

Kansen om geholpen te worden!



Extra ondersteuning!

Altijd in goed overleg met jou, je ouders, 
je coach en de leerlingbegeleider.

Er is ruimte voor specifieke vragen
aan het einde van de presentatie.

Soms heb je extra steun nodig.



Kansen voor jou om …

Geweldig leuke
dingen bij
Tickets4talent

• Sport
• IT
• Optreden en 

ontwerpen

creatief en sportief     
te zijn

te ontdekken 
en te leren

te kiezen
geholpen te 

worden

jezelf te zijn



Nog meer kansen!
spelen en zingen in een band  - kansen in Brazilië  - je eigen bedrijf starten  - robotwedstrijden  - meedoen aan het Open Podium  - sporten met Olympic Moves



Meer weten? Kom langs!

• Online infodagen op 2 en 3 februari 2021

• Pluslessen voor alle groep 8 leerlingen
(vervallen vanwege maatregelen COVID-19)

• Inschrijving op 8 en 9 maart

• Website het-willem.nl

Voor feedback en vragen:
Bel of mail ons:
0416-333069  / info@wvoranje.nl

https://www.het-willem.nl/waalwijk
mailto:info@wvoranje.nl



