


”Pak je kansen op het Willem!”



Even voorstellen!

De leerlingen stellen zichzelf voor ☺



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





Kansen voor jou om …

te kiezen

jezelf te zijn creatief en 
sportief te zijn

geholpen 
te worden

te ontdekken 
en te leren



Kansen om te ontdekken en te leren

atheneum / gymnasiumhavo / atheneummavo / havo

Dakpan-brugklassen om rustig te ontdekken welk niveau echt bij je past.
Op elk niveau het beste onderwijs voor jou!  praktisch - zelfstandig - onderzoekend

Basisschooladvies → zo start je in klas 1
Daarna samen de beste plek bepalen. Alles onder hetzelfde dak.
Er is geen foute keuze ☺
Met jou, je ouders en je coach bekijken we wat het beste voor je is.
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te ontdekken 
en te leren





Rooster Coaching 8.15 – 8.40

1. biologie
2. drama

3. wiskunde
4. beeldende vorming
5. Frans

maatwerk maatwerk maatwerk maatwerkmaatwerk

maatwerkmaatwerk maatwerk maatwerkmaatwerk

Onderwijs met ruimte voor keuzes

13:40 uur
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Kansen om jezelf te zijn

op het Willem word je gezien

Als jij je prettig voelt, gaat alles makkelijker.
• 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

• op het Willem word je gezien
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Helpen is fijn en iedereen kan wel eens hulp gebruiken.

Wat is er voor elke leerling?

• een eigen coach
• betrokken 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!

Soms heb je extra steun nodig.

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.
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Kansen voor jou om …

• Binnen maatwerk
• Superleuke dingen
• De hele onderbouw

creatief en sportief     
te zijn

Sportklas
IT

Design, 
Performance & Art 

(DPA)

3x Tickets4Talent



Nog meer kansen!
Brugklaskamp - spelen en zingen in een band  - kansen in Brazilië  - je eigen bedrijf starten  - robotwedstrijden  - meedoen aan het Open Podium
Tickets4Talent - leerlingenraad  - kangoeroewedstrijd  - masterclasses  - sinterklaas  - Kerstgala – brugklasfeest – sporten met Olympic Moves  



Open dag
11 & 12 januari 2022

Open lessen
9 & 23 februari 2022

Aanmeldavonden
7 & 8 maart 2022


