
H E T B E S T E  O N D E R W I J S  V O O R  J O U

Pak je kansen op het Willem!
Kies je uitdaging
  Volg Cambridge-Engels op alle afdelingen.

   Ontdek je talent bij Design, Performance & Art.

   Haal het beste uit jezelf tijdens de sportklas.

   Bouw je eigen game of website.

   Start je eigen bedrijf.

Kansen voor jou om:
   jezelf te zijn. Jouw mening telt.

   te kiezen. Elke dag 2 keuze-uren extra uitleg of uitdaging.

   geholpen te worden. Leer en kies met je eigen coach.

   te ontdekken en te leren. Het beste onderwijs op je eigen niveau.

Willem van Oranje College
Protestants-christelijk voortgezet onderwijs
voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

Adres
De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416 333 069
info@wvoranje.nl
www.willemvanoranjecollege.nl

Locatiedirecteur
Kees Smit

Adjunct-directeur
Jan Straver

Contactpersoon brugklas
Jolijn van Noppen
j.h.noppen@wvoranje.nl

Willem weetjes
Lesuren 8.45-15.20 uur 
(50 minuten per les) 
Coaching 1x per week heb je een gesprek
met je coach tussen 8.15-8.40 uur. 
Pauze Ochtendpauze is 20 minuten
Lunchpauze is 25 minuten. De pauzes 
vinden plaats in de aula of op het plein.
Aantal leerlingen +/- 1000 
Aantal brugklassen 8
Veilige fietsroute naar school en
een bushalte direct voor de deur!

Kennismakingsactiviteiten voor groep 8 
Willem sCool 18 t/m 22 oktober 2021 | 9.00-12.00 uur
Kom met je hele klas naar Willem sCool en kraak met elkaar de Willem lettercode.
Tijdens deze dag maak je kennis met onze (keuze)lessen zoals o.a. bio/science
sport, muziek, Engels en wiskunde. Je groep 8 leerkracht ontvangt de uitnodiging. 

Open dag 11 & 12 januari 2022 | 18.30-21.30 uur
Kom met je ouder(s)/verzorger(s) naar onze open dag en ontdek wat het Willem
jou te bieden heeft. Je bent meer dan welkom!

Open lessen 9 & 23 februari 2022 | 13.30-15.30 uur
Beleef een echte Willem schooldag tijdens de open lessen. Je kunt zelf kiezen
welke lessen je wilt volgen. Meld je aan en kies jouw lessen via onze website.


