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gewoon goed!Het Willem: 

POVO online informatieavonden:
De avonden vinden plaats op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november.
Inschrijven kan via de button op onze website.

Bezoek onze open school op:
Vrijdag 8 januari 2021  van 19.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 9 januari 2021  van 10.00 uur tot 12.00 uur

Houd onze website in de gaten voor eventuele wijzigingen en vooraf aanmelden 
i.v.m.coronamaatregelen.

www.willemvanoranjecollege.nl Perzikstraat 7  
4261 KC Wijk en Aalburg
0416 69 17 22    
info@wvoranje.nl

Bekijk hier de film 
over onze school.

Kijk snel op pagina 2 en 3.



Dominik Ostolski
leerling mavo

Willem Weetje
Kies in de eerste en tweede klas voor extra lessen SPORT, TECH of 
ART. Super cool om zo je talenten verder te ontwikkelen!

André Segeren
docent sport
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 Laat op het 
Willem zien dat

 je een 
teamplayer bent!

Op het Willem 
zijn veel extra’s!

André 
Van april tot november sporten we buiten op de vel-
den van voetbalvereniging Achilles Veen. In de koude-
re maanden sporten we in D’Alburcht aan de overkant 
van de school. Het is een mooie binnenlocatie, waar 
we heerlijk kunnen bewegen. Alle leerlingen krijgen 
een sportshirt met een logo van het Willem erop. Het 
staat netjes en we stralen uniformiteit uit. Je lange of 
korte broek kies jezelf.

Sportles Op het Willem gaat sporten niet om het 
winnen. Elkaar helpen en zo met elkaar een stapje 
verder komen in een sport, dat vinden we hier be-
langrijk. Bij Zorg en Welzijn leer je hoe je een sport-
les geeft en in elkaar zet. Leerlingen zijn zo creatief, 
ze bedenken zelf nieuwe spellen. Heel gaaf!

We hebben een breed en gevarieerd sportpro-
gramma en maken gebruik van veel verschillende 
materialen. In de brugklas sport je op het 
Willem vier uur in de week. Brugklassers 
kunnen ook kiezen voor extra SPORT om zo 
nog meer te bewegen en nieuwe sporten te 
ontdekken zoals waterpolo of klimmen. Ook 
in het tweede jaar kun je verder met SPORT. 
We gaan dan onder andere in skiffs varen en 
softballen. In het vierde leerjaar kun je hier 
je eigen sportprogramma samenstellen: 
skiën, bowlen, fitness en longboarden. 

Dominik
Ik hou superveel van sport. Ik voetbal bij twee teams 
van NOAD als rechtsbuiten en aanvaller. Ik hoop dat 
ik op een dag gescout wordt zodat ik uiteindelijk prof-
voetballer bij Real Madrid kan worden. Misschien is 
het niet mogelijk, maar door groots te dromen bereik 
je het meeste.

Fouten maken mag Alle leraren zijn op het Willem 
aardig en respectvol. Fouten maken mag hier. Me-
neer Segeren is ook mijn mentor. Hij is een goede 
en aardige man. Hij begrijpt me. Mijn vrienden zijn 
de vrienden in mijn klas. Als ik tijd heb naast al het 
sporten dan spreek ik met hen af. 

Sport klas

SPORT

nieuw op het Willem



Miranda van Berchum
docent Zorg en Welzijn

Bart van Cappellen
digi-coach en docent Zorg en Welzijn

Willem Weetje
Het Willem is zeer bij de tijd in de digitale wereld in de 21ste eeuw. 
We maken leerlingen hier digitaal vaardig voor de toekomst. En 
we hebben een geweldig wifi-systeem in de school zodat iedere 
leerling altijd met een chromebook en met een telefoon tegelijk 
online kan zijn!

André Segeren
docent sport
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Op het Willem 
zijn veel extra’s!
Bart
Ik begeleid leerlingen in de brugklas met het digitaal 
vaardig worden. Dat vinden we belangrijk op het  
Willem en we zijn daar als school redelijk uniek in.
Leerlingen kunnen niet meer zonder de digitalise-
ring. Het is een apart vak waar ze wekelijks een uur 
les in krijgen. Ze leren bij mij de basisvaardigheden 
van e-mail, het werken met  Word, PowerPoint en 
Excel. Iedere leerling werkt hier op een eigen 
chromebook. 

Happy life Op het Willem is belangrijk dat leerlingen 
zich veilig en verantwoord gedragen in de digitale we-
reld. Leerlingen willen een bepaald beeld geven van 
wie ze zijn. Je kan nog zulke mooie ‘happy life’ foto’s 
posten, maar zegt het echt wie je bent? Daar hebben 
we het ook over in de klas.

Ouders We versturen onze nieuwsbrieven digitaal en 
vaak ondersteunen we deze door informatiefilmpjes. 
De ouderavonden zijn dit jaar ook online, omdat dat 
nu even ‘corona-veilig’ is. We denken op het Willem 
over alles goed na. Wel zo prettig toch?

Miranda
Het Willem wil graag een school zijn die talenten bij 
leerlingen ontdekt. Creativiteit is er daar een van. Als 
je je eigen creatieve ik ontdekt, weet je ook veel meer 
over jezelf. De reden dat ik hier docent ben is 
om die talenten te helpen ontdekken.

In het eerste jaar kun je kiezen voor ART. We 
geven extra uitdagingen in het ontdekken van 
creativiteit en kunst. De verbinding maken 
tussen hoofd, hart en handen staat centraal. 
Leerlingen kunnen zelf kiezen uit ons grote 
Art-aanbod: mixed media, art-journaling, 
handlettering, werken met klei, vilten, werken 
met stoffen, handletteren, acrylic pouring, siera-
den maken, weven, haken en breien en nog veel 
meer! ART is er voor jongens en meisjes die het 
heerlijk vinden om creatief bezig te zijn.

Je kunt ook kiezen voor TECH. Echt iets voor 
jongens en meiden die van onderzoeken, ont-
werpen en ontdekken houden. Dat doe je door 
praktische opdrachten zoals het bouwen van 
een escaperoom, het ontwerpen van een leskist 
of het bedenken van hulpmiddelen waarmee 
ouderen langer thuis kunnen wonen.  Je doet 
proefjes met voeding, je verdiept je in duurzame 
energie en in het klimaat. Ontdek dat het echt 
waar is; zonder technologie staat alles stil! 

Sport klas

ART

Sport klas

TECH

nieuw op het Willem



Esmée de Gruijter
leerling vmbo Zorg en Welzijn 

Esmée
De eerste week op het Willem was voor mij best 
spannend. Het Willem is groter dan mijn basisschool 
De Schakel in Ammerzoden. Ik was even bang dat 
ik niet alle lokalen kon vinden, maar dat wende snel 
hoor!

Kiezen Op school krijg ik veel verschillende vakken. 
Ik volg nu naast mijn normale vakken ook Bouwen, 
Wonen en Interieur. Dat is zo leuk! En zo zijn er 
steeds andere technische of verzorgende vakken 
in het eerste jaar, waardoor ik in het tweede jaar 
makkelijker kan kiezen wat ik dan definitief wil gaan 
volgen. Omdat ik graag stewardess of kraamverzorg-
ster wil worden, denk ik wel dat ik in de tweede voor 
zorgvakken ga kiezen.

Dyslexie Op donderdag zijn er speciale flexuren voor 
leerlingen die een beetje extra hulp nodig hebben. 
Ik word daar geholpen met mijn dyslexie. Ook heeft 
de school een extra voorleesprogramma op mijn 
chromebook geïnstalleerd, waardoor ik makkelijker 
kan leren. Ik vind het Willem echt een keileuke en 
goede school. Docenten helpen me heel goed en ze 
zijn heel aardig.

Quinty
Op de open school wist ik al dat dit een gezellige 
topschool is. Het kwam ook wel een beetje door de 
verhalen die mijn oudere broers er thuis over ver-
telden; de leuke docenten en soms ook weleens een 
geintje wat ze hadden uitgespookt. Ik wist het dus al 
snel zeker. Ik wil ook naar het Willem!

Proeven Ik volg op dit moment naast wiskunde, 
Nederlands, Engels, mens en maatschappij en gods-
dienst het extra vak Mobiliteit en Transport. Super 
interessant om zo te proeven aan nieuwe dingen!

Mentor Mevrouw Van de Wetering is onze mentor. 
Ook geeft ze de vakken godsdienst, Nederlands en 
mens en maatschappij. Ik vind het prettig dat we veel 
lessen van haar krijgen. Ze legt goed uit en met alle 
vragen kan onze klas bij haar terecht.

Willem Weetje
Wees aardig tegen de docenten, zij zijn dat ook tegen jou en dan 
krijg je vanzelf een goede band met hen. Ga niet lopen slijmen, 
want dat is irritant en dan ben je ook niet jezelf. Wees gewoon 
jezelf op school! 

Op het Willem 
word je goed 

geholpen!

Quinty Bergman
leerling vmbo Zorg en Welzijn

Kies voor vmbo 
Zorg en Welzijn 
op het Willem!
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vmbo Zorg en Welzijn



Jan-Willem
Het kleinschalige op het Willem is prettig. ’s Mor-
gens sta ik vaak bij de deur om even een praatje met 
leerlingen te maken. Leerlingen echt zien en weten 
dat ze zich thuis voelen op onze school, dat vind ik 
belangrijk.

Trots Vmbo basis-/kader leerlingen zijn heel prettig 
om mee te werken. Hun eerlijkheid, directheid en 
handigheid maken hen succesvol. Ze doen op hun 
eigen niveau waar ze goed in zijn. Bij vmbo Zorg en 
Welzijn zie ik enthousiaste leerlingen die graag met 
hun handen werken. Als ik ze bijvoorbeeld bezig zie in 
een kookles, dan ben ik echt trots op hen. 

Krachtig Binnen Zorg en Welzijn kunnen leerlin-
gen in het eerste jaar al aan de slag met: verzor-
ging, koken, sport, techniek of het organiseren van 
activiteiten. Een leerling ontdekt dan al doende wat 
het beste past. Die ontdekkingstocht is mooi om te 
zien. De zoektocht naar jezelf is een proces waar we 
op het Willem heel krachtig in zijn. Samen met onze 
decanen en coaches begeleiden we onze leerlingen 
optimaal en op alle informatieavonden koppelen we 
dit terug aan ouders. 

Marieke
Op het Willem is veel aandacht voor groepsvormende 
activiteiten zodat de brugklassers zich snel veilig 
voelen op school. Het proces van het leren gaat dan 
bovendien sneller en hun motivatie is groter. 

Gezelligheid Talenten en kansen benutten, daar 
gaat het hier om. Onze lessen zijn heel uitdagend en 
we doen vaak een spelletje tussendoor. Mijn leerlin-
gen hebben dat nodig om geconcentreerd te blijven 
en dat vind ik belangrijk in mijn les. De les aanpassen 
op mijn leerlingen en niet andersom. Die gezelligheid 
staat naast onze goede lessen hoog in het vaandel op 
het Willem.

Marieke van de Wetering
mentor vmbo 1
docent Zorg en Welzijn

Jan-Willem Westland 
teamleider vmbo Zorg en Welzijn

Willem Weetje
Het Willem heeft een sterk zorgteam. Daar zijn we als school heel 
goed is. We zijn geen school met veel zorgleerlingen, maar mocht 
het nodig zijn, dan zijn we er ook voor die leerlingen!

Kies voor vmbo 
Zorg en Welzijn 
op het Willem!
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vmbo Zorg en Welzijn



Werner  Kuijsten
leerling Vakcollege techniek
vmbo basis/kader

Werner
Ik koos voor het Vakcollege techniek, omdat ik zelf 
heel technisch ben. Zo heb ik thuis een skelter om-
gebouwd tot een vrachtwagen door het stuur omhoog 
te zetten en er een cabine omheen te bouwen. Later 
wil ik in het grondverzet gaan werken. Mijn vader is 
ook stratenmaker en vertelt veel mooie verhalen over 
zijn vak. 

Waalwijk Ik woon in Waalwijk. De Koningsschool in 
Landgoed Driessen was wel wat dichterbij, maar met 
een groepje van drie leerlingen fiets ik nu de 15 kilo-
meter naar Wijk en Aalburg. Voor een goede school 
heb ik dat best over en eigenlijk vind ik het fietsen 
ook heel leuk.

Spannend De eerste keer naar het Willem was best 
even spannend. Maar er was een leuke introductie-
week. Ik maakte kennis met alle leraren, ik nam een 
kijkje in de technieklokalen en door de speurtocht en 
spelletjes leerde ik snel mijn 21 klasgenoten kennen. 
Ik had meteen het idee dat het voor mij hier wel goed 
zou komen!

Isa
Toen ik in groep 7 zat, was ik op de open school van 
het Willem van Oranje College en ik wist het meteen 
zeker. Mijn moeder zei ook dat ik best wel technisch 
ben en daarom koos ik voor het Vakcollege techniek. 
Met m’n handen werken is super en ik hoef er niet 
echt bij na te denken. Het gaat vanzelf. 

Later wil ik graag iets met interieurs gaan doen. Ik 
vind het best raar dat weinig meisjes voor techniek 
kiezen, omdat het gewoon echt heel leuk en 
interessant is om mee bezig te zijn.

Grappig  Meneer Bok is onze mentor. Hij geeft ook 
wiskunde en gym. Hij is een gezellige man die van  
grapjes en raadsels houdt. 

Schaarlift We maken nu een schaarlift. De schaar is 
heel sterk zodat hij veel gewicht kan dragen. De lift 
kan daardoor omhoog en omlaag. Zo leer je hoe de 
machines werken.

Willem Weetje
Kies zeker voor het Willem als je voor de techniek kiest. Er is geen 
andere school die zoveel technieklessen geeft en de docenten 
weten er hier alles van af.

Isa van Tilborg
leerling Vakcollege techniek
vmbo basis/kader
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Op het Willem 
weten ze alles 
van techniek!

Kies voor vmbo 
techniek op 
het Willem!

vmbo Techniek



Gertjan 
Op het Willem kun je in de eerste meteen kiezen voor 
het Vakcollege techniek. In de 11 praktijkuren in de 
week gaan we aan de slag met vakmanschap, ma-
teriaal en gereedschap, 3D computertekenen, leren 
programmeren met robotica en het leren werken met 
een 3D printer.

Meisjes in de techniek Ik vind het geweldig als 
meisjes hun hart volgen en voor techniek kiezen. 
Het imago van techniek en vieze handen krijgen is 
gelukkig anders geworden. Meisjes zijn vaak veel 
secuurder en daardoor pareltjes in de techniek, maar 
veel jongens zijn dat zeker ook.

Technieklessen voor groep 7 en 8  Op dinsdag-
middag kunnen leerlingen van groep 7 en 8 op het 
Willem technieklessen volgen. De hele wereld is 
techniek. Kijk maar om je heen. Techniek staat 
nooit stil, het innoveert altijd. Daarom vinden we het 
belangrijk om leerlingen al in groep 7 te laten kennis-
maken met technieklessen. En waar kan dat beter 
dan op het Willem, waar we gebruik maken van de 
meest moderne machines!

Jan-Arie 
Ik ondersteun docenten en leerlingen in het werken 
met onze machines bij Bouwen, Wonen en Interieur. 
Op het Willem hebben we de nieuwste machines.

Levensvragen Met leerlingen werken en hen 
vaardigheden leren zoals timmeren vind ik top. Naast 
het bezig zijn met de les hebben ze ook veel levens-
vragen. Het contact daarover is voor mij een plus en 
ik luister en probeer hen te helpen als ze hun verhaal 
komen vertellen over zaken als auto’s en verkering. 
Dat doe ik vaak met een vleugje humor, zodat de 
sfeer ontspannen is.

Een vak leren Metselen, timmeren, werken met 
tekenprogramma’s, decoreren, schilderen en ontwer-
pen. Je bent echt bezig met je handen. Leerlingen 
maken in de eerste klas zelf een fietskrat, krukje of 
een houten spel. In de tweede ga je zelfstandig aan 
de slag met alle machines en als je hier klaar bent 
kun je je eigen schuur bouwen. Van fundering tot 
wanden en dak. 

Gertjan van der Molen
Docent Vakcollege techniek

Jan-Arie Scherff
Instructeur Bouwen, Wonen en Interieur

Willem Weetje
Vanaf april 2021 kun je op het Willem 10 weken aansluiten om 
techniek te volgen. Dus zit je in groep 7 of groep 8 en vind je tech-
niek interessant. Meld je dan aan of stuur een mailtje voor meer 
informatie naar: a.a.g.voordepoorte@wvoranje.nl
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Kies voor vmbo 
techniek op 
het Willem!

vmbo Techniek



Talitha Vis
leerling mavo

Judith
Het Willem is een kleine school. De sfeer is heel leuk 
en gezellig, net zoals op de open school. Iedereen is 
aardig en ik krijg hier alle tijd om nieuwe lesstof te 
begrijpen. Docenten hebben veel geduld. Ook zijn de 
conciërges grappig en aardig. Ze helpen ons overal 
mee. En ik heb hier snel nieuwe vrienden gemaakt.

Engels Ik vind Engels heel leuk. In de vorige les gin-
gen we een lied luisteren en moest ik de ontbrekende 
woorden invullen. Meneer Monteau, onze docent 
Engels, is onze mentor en maakt ook Kahoot quiz-
zen. Die doet hij tussendoor en de winnaars krijgen 
dan een lekker snoepje. Zo gezellig! Ik kreeg op mijn 
basisschool heel weinig Engels, dus soms is het best 
moeilijk. In de klas helpen we elkaar veel en ik kan 
het natuurlijk ook aan meneer Monteau vragen.

Christelijk Het Willem in een christelijke school. Dat 
betekent dat je normaal met elkaar omgaat. Ik vind 
het heerlijk dat we iedere dag met elkaar beginnen 
met een dagopening. Dan kom ik even tot rust voor-
dat we verder gaan met de les.

Talitha 
Vanuit Hedel fiets ik in 3 kwartier naar school. In de 
eerste week deden we veel spelletjes om elkaar en 
de school goed te leren kennen. Het was een fijne 
eerste week en ik kende meteen iedereen en wist 
alles te vinden in de school.

Familiegevoel De jongste zijn op school is niet 
eng. Als je net als ik in jezelf gelooft dan kun je ook 
gewoon met oudere kinderen hier praten. Ik heb op 
het Willem het familiegevoel: iedereen hoort erbij en 
dat is heel fijn.

Fantastisch Ik vind hier op het Willem echt alles 
leuk. Wiskunde is het mooiste vak. Dat begrijp ik ook 
goed en ik vind het interessant. We krijgen ook tech-
nieklessen. Dat is heel leuk, omdat je met je handen 
kan werken en het is super om even niet te hoeven 
denken. We maken nu een hoogwerker van houten 
spateltjes en voor het eerst heb ik met een elektri-
sche boormachine gewerkt. De sportlessen zijn ook 
geweldig. Eigenlijk is het hier echt fantastisch. 

Willem Weetje
We hebben een automaat op school waar je lekkere en gezonde 
dingen kunt kopen. Ik (Judith) koop weleens de stroopwafels en 
Talitha vindt de duo cake een echte topper. Onze tip is om aan je 
ouders geld te vragen, zodat je één keer per week jezelf kan verwen-
nen door iets uit de automaat te kopen.

Judith van Gils
leerling mavo
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Op het Willem 
gaan leerlingen

normaal met 
elkaar om!

Kies voor 
de mavo op 
het Willem!

mavo



Waarden Mavo leerlingen zijn spontaan en soci-
aal. Ze willen echt iets leren om iets te bereiken. 
Als mentor begeleid ik de leerlingen die hier in het 
eerste jaar op de mavo beginnen. In de eerste weken 
maak je kennis met je klasgenoten. Ook geef ik mijn 
leerlingen de waarden van onze school mee: behan-
del de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. 
Dat is mijn nummer één waarde.

Respect In mijn mentorklas gaat iedereen respect-
vol met elkaar om. Deze week was een leerling iets 
kwijt en had lichte paniek, maar de rest van de klas 
helpt dan meteen. Daar word ik blij van! Het zit in de 
kleine dingen die je als docent meegeeft om leerlin-
gen op de mavo op weg te helpen. Onze veilige school 
is daarbij een pré. Pesten komt ook hier weleens 
voor, maar we benoemen het meteen. We zitten er 
bovenop en gaan snel over tot gesprek, zodat het 
daardoor nooit groot wordt. 

Chromebooks Voor Engels gebruiken we een digita-
le methode. Dat wil zeggen dat we zowel de chrome-
books als het werkboek gebruiken. Leerlingen 
kunnen daardoor op de mavo en de andere niveaus 
veel leuke extra opdrachten maken. Vandaag was de 
opdracht om allemaal een Engelstalig muzieknum-
mer mee te nemen en er in het Engels over te vertel-
len wat je raakt of aanspreekt. Je emotie uiten en de 
Engelse taal leren liggen zo dicht bij elkaar.

Opstromen Als je het heel goed doet in de brugklas, 
kun je op het Willem makkelijk opstromen. Dat kan 
ook in klas 2. Zo kun je tussentijds van basis naar ka-
der en van kader naar mavo en van mavo naar havo. 
Dat gebeurt regelmatig.

Meer dan onderwijs Het mooiste van mijn werk 
is het helpen van leerlingen en de waardering die 
ik daarvoor terugkrijg. Zo kreeg ik van de zomer 
meerdere vakantiegroeten van leerlingen. Op het 
Willem word je echt gezien! We zijn er voor leerlingen 
en bieden een luisterend oor. Daarmee zijn we meer 
dan alleen een onderwijsinstelling: we geven echt om 
onze leerlingen en we zijn er voor hen.

Patrick Monteau
mentor mavo 1
docent Engels

Willem Weetje
Kies altijd voor de Londenreis, dat is de allerleukste reis met super 
docenten      . Maar natuurlijk zijn onze excursies naar Berlijn, de 
Ardennen of in Nederland ook top! 

Judith van Gils
leerling mavo
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Lindsay van Zandvliet
leerling havo/atheneum

Lindsay
Met mijn groep 8 van De Wegwijzer in Nederhemert 
gingen we een kijkje nemen op het Willem. Mijn 
eerste indruk was meteen dat het Willem een mooie 
school is met aardige mensen. Nu ik er op zit merk ik 
ook dat ze veel aandacht voor leerlingen hebben. Als 
ik iets niet begrijp dan helpen docenten me meteen. 
We lachen veel in de klas en na schooltijd spreek ik 
met klasgenoten thuis af. We zitten in de pauze vaak 
als klas bij elkaar. Heel gezellig!

Geloof We openen en sluiten de dag door te bidden 
en we lezen in de ochtend ook een stukje uit een 
dagboek en praten er over wat wij daar mee kunnen 
doen. 

Caitlin
Mijn broer vertelde thuis alleen maar leuke verhalen 
over het Willem. Ook vind ik het hier heel overzichte-
lijk en wordt er goed les gegeven. Mijn oude basis-
school De Hoeksteen hier in Wijk was ook dichtbij 
huis, dus logisch dat ik daar nu voor kies! Het is wel 
anders dan de basisschool. We moeten nu van lokaal 
wisselen als we een andere les hebben en ik heb iets 
meer huiswerk. Het volgen van lessen bij verschillen-
de leraren is echt uitdagend en leuk. 

Mentor Onze mentor is meneer Martens. Hij is heel 
sportief en geeft leuk les. Als er iets is kan ik altijd 
naar hem toe. Hij leert onze klas plannen met het 
‘Tumultboek’. En er staat in hoe je leert leren. In de 
mentorlessen hebben we het ook over pesten. Als je 
daar met elkaar goed over praat, voorkom je dat het 
gaat gebeuren. 

Happy Op de activiteitendagen doen we met de hele 
klas leuke dingen. Binnenkort gaan we naar het 
zwembad en we gaan een soort paintball doen in 
de gymzaal. Dat doen we omdat school meer is dan 
alleen maar les volgen. School zorgt ervoor dat ieder-
een zich ‘happy’ voelt.

Willem Weetje
We hebben op het Willem een 45-minuten rooster, waardoor we 
korter naar school gaan. In 3 kwartier kun je je beter concentreren 
dan in een uur. Daarnaast werken we met chromebooks, wat heel 
handig is. Al die losse papieren kun je makkelijker kwijtraken dan 
je chromebook!

Caitlin Platje
leerling havo/atheneum
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Kennismaking In juni, als een leerling nog in groep 
8 zit, starten we al met een kennismaking. We maken 
dan ook een groepsapp, zodat leerlingen elkaar al 
kunnen vinden in de zomervakantie. Na de vakantie 
starten we met een introductieprogramma. Accep-
tatie, respect en leuk met elkaar omgaan zijn daarin 
heel belangrijk. We zijn die week bezig met het leren 
kennen van ons schoolgebouw, sporten, kennismaken 
en het wegwijs maken in je chromebook, zodat je 
daarna lekker van start kunt gaan.

Ouders In mijn mentorlessen gaan we aan de slag 
met plannen. Huiswerk is belangrijk, maar hoe 
schrijf je het op in je agenda en hoe verdeel je het? 
In september is ook meteen de eerste ouderavond. 
Dat is prettig, omdat ik graag wil weten welke ouders 
er bij mijn leerlingen horen en hoe zij vinden dat het 
gaat. De driehoek school-ouders-leerling is heel 
belangrijk hier op het Willem. Als de balans in de 
driehoek goed is, dan kan een leerling zich goed 
ontwikkelen. 

Dichtbij Veel leerlingen kiezen ervoor om op onze 
school havo/atheneum te volgen vanwege het feit dat 
de school dichtbij is. Een kleine school in de buurt 
is veilig als je zo jong bent. Na leerjaar drie kun je 
dan je weg makkelijker vervolgen op bijvoorbeeld het 
Willem in Waalwijk, onze andere locatie. We gebrui-
ken dezelfde methodes en we bieden hetzelfde aan. 
Ook is er een warme overdracht zodat je eenvoudig je 
opleiding op onze andere locatie kunt vervolgen.  

ART, SPORT of TECH Voor alle eerstejaars is het 
op het Willem ook mogelijk om ART, SPORT of TECH 
te gaan volgen. Het zijn uren die een leerling zelf kan 
invullen met eigen talenten.
Met je handen dingen doen en ervaren of één van 
deze drie richtingen helemaal bij jou past, is echt het 
grote voordeel van het Willem. We hebben hier alles 
in huis en bieden brede opleidingen. 

Jan Martens
mentor havo/atheneum brugklas
docent sport

Willem Weetje
Op het Willem organiseren we de allerleukste activiteiten voor 
leerlingen: het feest voor leerlingen uit de eerste en tweede, 
het sinterklaasfeest, de diploma-uitreiking en niet te vergeten 
Valentijnsdag.

Caitlin Platje
leerling havo/atheneum
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Henriëtte Bouman 
leerlingbegeleider mavo
decaan
docent beeldende vorming

Begeleiding Team vmbo Zorg en Welzijn, team 
vmbo Techniek en team Theorie, elk team heeft een 
eigen leerlingbegeleider. Daar zetten we groots op in 
op het Willem, omdat we iedere leerling goed willen 
kennen. En daar waar nodig bieden we hen extra 
begeleiding om na 4 jaar hier het prachtige diploma 
in handen te krijgen!

Extra ogen De mentor is voor leerlingen en hun 
ouders het eerste aanspreekpunt op school. Als 
een vraag net iets complexer wordt, dan kijk ik als 
leerlingbegeleider mee. Dat kan dan gaan over leer-
vragen rondom dyslexie, concentratie of bijvoorbeeld 
planning. Ook problemen rondom de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling, of als het thuis even niet helemaal 
lekker gaat. Je kunt zeggen dat ik de extra ogen van 
de mentor ben bij zorgleerlingen. Samen met de 
mentor kijk ik wat we leerlingen nog meer kunnen 
bieden. We maken een plan en bij bijvoorbeeld ziekte 
kijken we of een leerling vanuit huis online de lessen 
kan volgen. 

Groot hart Het Willem is een school met een groot 
hart voor leerlingen en het onderwijs dat we geven. 
Dat is nog veel meer dan het zien van de leerlingen. 
We gaan heel ver om hen op de goede plek te krijgen. 
We kijken vooral naar wat er wel kan en wat wel mo-
gelijk is. Vanuit het positieve kijken we hoe leerlingen 
echt kunnen groeien, daar gaat het om!

Veilig Als een ouder al weet dat een kind extra zorg 
nodig heeft, dan kiezen ze vaak voor het Willem. Wij 
zijn een veilige school en bieden maatwerk. Maat-
werk is het meest effectief voor leerlingen, zodat je 
vooruit kan in je eigen leven. 

Structuur in de klas Ook bespreken we met 
mentoren de sfeer in de klas en kijken zo welke klas 
welke afspraken nodig heeft om meer houvast of 
structuur te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een vaste 
plattegrond. Dat geeft dan meer rust in een klas.

Willem Weetje
Met een diploma heb je een goede toekomstkans en daar gaan we 
op het Willem voor. We hebben een groot hart voor het onderwijs 
zelf, dat merk je aan alle docenten die hier met veel passie hun 
werk doen. Eigenlijk zijn we de leukste en hartelijkste school van 
Brabant!

Je hoeft het 
niet allemaal 

zelf te doen 
op het Willem!
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Compassie De geborgenheid die de school geeft aan 
leerlingen vind ik belangrijk. Mijn kinderen voelen 
zich hier veilig en er wordt van alles gedaan om de 
leerlingen hier te helpen. Het echte omzien naar 
elkaar is zo warm. Het Willem is een omgeving waar 
leerlingen zich optimaal kunnen vormen en doordat 
je jezelf kunt zijn, kunnen ze goed en snel leren. Ik 
noem dit alles compassie.

Christelijk Mijn vrouw en ik vinden de normen en 
waarden van het christelijke geloof een groot goed. 
Respect, de duidelijke leefregels en de manier waar-
op ze op het Willem met elkaar omgaan zijn prettig. 
Er zijn in onze regio veel ouders met verschillende 
geloofsrichtingen. Ieder beleeft zijn geloof op een ei-
gen manier en dat mag ook. De school past algemene 
christelijke geloofsregels toe, waar veel mensen zich 
in kunnen vinden en daar sluiten ze niemand mee uit. 
Heel knap vind ik dat. Voor niet-gelovige ouders is het 
Willem mede daardoor ook een prima school en dus 
een school voor iedereen. 

Klankbordgroep Iedere ouder kan deelnemen aan 
de klankbordgroep. Dat doe ik bijna vier jaar. Alle po-
sitieve en (kritisch) opbouwende feedback van ouders 
wordt daar ingebracht. Drie keer per jaar komen we 
samen. We brengen zelf onze agendapunten in, maar 
ook vraagt de directeur onze mening over zaken die 
op dat moment in de school spelen. Er is een zeer 
constructieve wisselwerking. De klankbordgroep is 
ook op de open school aanwezig, zodat ouders hun 
vragen aan ons kunnen stellen.

Kies voor de school dichtbij Onze dochters maak-
ten hun keuze voor het Willem, omdat het een veel-
zijdige school is. Een groter aanbod dan de meeste 
mensen denken. Op bijvoorbeeld techniekgebied 
heeft de school veel te bieden om door te stromen 
naar een goede vervolgopleiding. Zelf vind ik het ook 
heel belangrijk om als ouders de lokale economie te 
ondersteunen en hierdoor zeker voor een school in de 
buurt te kiezen. Ondersteun hen en weet dat er heel 
goed les wordt gegeven. Dat kan ik uit eigen ervaring 
zeggen.

Bert den Hartog
vader van Lisa (18), Deborah (15) en Mirjam (15) 
en getrouwd met Cora
lid van de klankbordgroep ouders

Lisa heeft haar diploma op het Willem gehaald en 
volgt nu een zorgopleiding op het mbo. Deborah 
zit op het VWO en Mirjam doet dit jaar eindexamen 
Zorg en Welzijn van het Willem.

Willem Weetje
Kijk goed naar wat je kind wilt en push ze als ouder niet in een be-
paalde richting. Kijk naar je kind en kijk naar de competenties van 
je kind. Ga vooral naar de open school van het Willem en beleef 
daar deze goede en zeer prettige school!
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Erick in ‘t Veld
conciërge 

Mijn ding Als conciërge weet ik nooit van tevoren 
hoe mijn dag eruit zal zien en dat maakt mijn werk 
erg leuk! Er gebeurt altijd wel iets leuks of onver-
wachts in de school met zoveel leerlingen. Met jonge 
mensen werken is mijn ding! Leerlingen noemen me 
gewoon Erick en dat is prettig. De meeste leerlingen 
ken ik ook bij naam. Ze weten mij en mijn colle-
ga-conciërges altijd te vinden en wij staan voor hen 
klaar als we kunnen helpen.

Behulpzaam We zijn een kleine en veilige school 
voor leerlingen. Als een leerling met een lekke band 
op school komt, dan plak ik die zodat de fiets aan het 
einde van de lesdag weer in orde is. Ben je je brood 
vergeten, dan regelen we dat ook hier. Mijn collega 
Jenny maakt dan weleens een soepje of zorgt voor 
een boterham. Ben je je druppel om je kluisje te 
openen kwijt? Dan kom ik om je te helpen, want in 
je eigen kluisje liggen de boeken die je die dag nodig 
hebt. En als ik samen met een brugklasser even goed 
in de schooltas meekijk, dan vinden we de druppel 
meestal wel onderin. 

Vertrouwen Met veel leerlingen heb ik een fijne 
band. Dat merk ik vooral op Valentijnsdag. Leerlingen 
kunnen hier op school dan rozen kopen. Elk jaar word 
ik er toch weer even stil van als er zo’n 8 of 9 rozen 
bij mij bezorgd worden. Door met veel respect met 
leerlingen om te gaan, ontstaat er snel een goede 
vertrouwensband. Gebeurt er weleens iets wat niet 
helemaal kan, dan merk ik dat een goed gesprek 
onder vier ogen het beste werkt. Straf uitdelen, daar 
zijn we hier niet zo van.

Groeien Ik zie de ontwikkeling van hoe onze leerlin-
gen hier in het eerste jaar binnenkomen naar hoe ze 
vier jaar later met een prachtig diploma het Willem 
weer verlaten. Soms zijn ze in het begin wat verlegen, 
maar ik zie ze groeien in zelfvertrouwen. En daar ge-
nieten we met alle conciërges van. Samen met Jenny, 
Teunie, Kees en Carlo maken wij als conciërges het 
verschil voor onze Willem leerlingen!

Willem Weetje
Als je iets vergeten bent, kwijt bent, een luisterend oor nodig hebt 
of je hebt een lekke band: het conciërgeteam van het Willem staat 
altijd voor je klaar!
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Arie van Vuuren
locatiedirecteur 

Willem Weetje
Het Willem is een veilige school met een fijne sfeer. We besteden 
veel aandacht aan voorlichting en aan groepsvorming. Het Willem 
is een gezellige school met een gedreven team. Het is hier gewoon 
goed!
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Thuis Samen zijn we het Willem! Dat voel je meteen 
als je als leerling hier in de brugklas begint. Veel 
leerlingen zeggen dat ze zich thuis voelen op het 
Willem. En zo is het ook. We zijn een kleine school en 
kennen elkaar. Dat maakt het Willem uniek en gezel-
lig. Hier heb je je eigen mentor en zijn er gezellige 
brugklasactiviteiten, zodat je snel nieuwe vrienden 
maakt. 

Identiteit Ons onderwijs en onze leefregels zijn 
geïnspireerd door de Bijbel. De Bijbel spoort ons 
aan om ons leven serieus te nemen, om anderen te 
zien als onze naasten en om ons in te zetten voor de 
samenleving. We kijken op een positieve manier naar 
elkaar en naar de wereld om ons heen. Hoop geeft 
ons richting voor de toekomst. Op het Willem creëren 
we een sfeer van rust en vertrouwen voor onze leer-
lingen, zodat iedereen over zijn eigen geloofsovertui-
ging kan spreken en zichzelf kan zijn.

Breed Doordat we een breed onderwijsaanbod 
hebben, zetten we die unieke kracht in voor alle ver-
schillende niveaus. Dus als je bij ons de mavo volgt, 
kun je naast alle reguliere vakken ook praktijkvakken 
volgen. En dat geldt ook voor de havo- en atheneum-
leerlingen. Hoe leuk is het om ook praktisch met je 
handen bezig te zijn en af en toe een techniek- of 
kookles te volgen? Theorie en praktijk zijn zo de rode 
draad in onze school.

Tranen van trots Ik ben trots op de mooie groep 
leerlingen aan wie wij hier op school onderwijs 
mogen geven. Met elkaar school zijn en je er thuis 
voelen is prachtig. Wij zijn een unieke school in Wijk 
en Aalburg met een warm hart voor onze leerlingen. 
Tijdens de coronatijd hebben we een gigantische 
prestatie geleverd door samen met de leerlingen 
te gaan voor het diploma. Op de diploma-uitreiking 
kwamen de emoties, ze hadden elkaar lang niet 
gezien. Dat moment samen vieren, daar word ik blij 
van. Dan ben ik trots op het Willem en pink ik zelf ook 
een traantje weg.



Wat maakt het Willem van Oranje College 

in Wijk en Aalburg uniek?
Het Willem is een school waar aan-
dacht is voor iedere leerling en zeer 
goed onderwijs wordt gegeven. 
Beide zijn belangrijk omdat iedere 
leerling uniek is, anders leert en 
andere toekomstdromen heeft. 

Op het Willem kun je kiezen voor 
•   vmbo Zorg en Welzijn (basis/kader)
•   vmbo Techniek (basis/kader)
•   mavo (vmbo-tl)
•   havo/atheneum

Gezellig Leerlingen vinden het 
supergezellig op het Willem. We gaan 
vriendelijk met elkaar om en maken 
plezier zodat je het beste uit jezelf kunt 
halen, je optimaal kan ontwikkelen en je 
prachtige schoolprestaties kunt leveren. 
Als je goed in je vel zit, presteer je 
makkelijker en beter. Als je goed 
presteert, voel je je goed.

Maatwerk Het Willem blinkt uit in 
maatwerk. We staan bekend om de 
prachtige resultaten, de goede zorg 
voor en begeleiding van onze leerlingen. 
Iedere leerling is hier uniek. Samen 
gaan we op zoek naar jouw talenten en 
helpen we je de juiste keuze te maken 
in jouw opleiding. Dat noemen we 
‘maatwerk’.

Een geweldig leuk team Op het 
Willem werkt een fantastisch team met 
een warm hart voor onze leerlingen. 
Docenten zijn er voor jou en zij maken 
de lessen uitdagend, goed, gezellig en 
leuk. Je moet wel van een grapje 
houden, want dat doen we hier ook! 
Onze conciërges leer je ook snel 
kennen, want zij staan te popelen om 
je te helpen daar waar nodig. 

Samen Leren doen we samen. De 
relatie tussen leerlingen en docenten 
en ook tussen ouders en de school 
vinden we belangrijk. We hebben een 
open houding, willen leren van onze 
fouten en zoeken altijd de samenwer-
king. Ons doel is om je een goede tijd 
op onze school te geven en je (nog) 
zelfstandiger te maken. Zodat je na vier 
jaar, met je diploma op zak, klaar bent 
voor de volgende stap in je leven.

Havo en atheneum  Voor havo- en 
atheneumleerlingen geldt hetzelfde: we 
geven je een veilige basis zodat je na 
het derde leerjaar je wereld groter kunt 
maken en verder kunt naar bijvoorbeeld
het Willem van Oranje College in Waal-
wijk. Een verstandige keuze, want door 
kleine klassen en goede begeleiding is 
ons onderwijs supergoed en afgestemd 
op jouw wensen. 

Kies voor extra lessen 
om nieuwe sporten 
te ontdekken zoals 
waterpolo, klimmen, 
varen met een skiff of 
softballen. Bewegen 
en sportief bezig zijn 
met je schoolvrienden 
is het leukste wat er 
is!

 

Sport klas

TECH
Sport klas

SPORT
Sport klas

ART

NIEUW OP HET WILLEM In het eerste jaar kies je voor extra lessen in een richting die bij jou past:

Kies voor extra lessen 
in technologie. Echte 
proefjes doen in het 
lab, leer program-
meren en ontwerpen 
of leer hoe je moet 
lassen. Maak kennis 
met de wereld van de 
techniek!

Kies voor extra lessen in kunst en 
creativiteit. Leer nieuwe tech-
nieken en ontwikkel je creatieve 
vaardigheden: kleien, vilt stoffen, 
tekenen, handletteren, verf 

gieten, breien, sieraden maken, 
graffiti of mixed media. ART is er 
voor jongens en meisjes die het 
heerlijk vinden om creatief bezig 
te zijn. Kijk snel op pagina 2 en 3.

www.willemvanoranjecollege.nl


