Kom kennismaken!

De sfeer op het Willem van Oranje College is vriendelijk, open en gewoon hartstikke leuk.
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 praktijklessen, 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. Wij vinden het
belangrijk dat jij een fijne schooltijd hebt.

Ontdek jouw talent
op het Willem

Ga voor meer informatie naar
www.willemvanoranjecollege.nl

Voel je thuis op het Willem!

Scan mij

HET BESTE ONDERWIJS VOOR JOU

Perzikstraat 7, 4261 KC, Wijk en Aalburg
@wvocwijkenaalburg

T. 0416-691722

www.willemvanoranjecollege.nl

@willem_van_oranje_college_wijk

Het beste
onderwijs voor jou!

Wij geven jou de ruimte om ...
jezelf te zijn

te kiezen

Als jij lekker in je vel zit, gaat alles
makkelijker. Bij ons mag jij jezelf zijn
en word je gezien. Jouw mening telt!
De sfeer op school is heel goed, het
is supergezellig.

In de brugklas zijn er keuzelessen.
Jij mag kiezen wat je gaat doen:
SPORT, ART, TECH of FOOD.
Ontdek wat je leuk vindt en groei
in jouw talenten.

te genieten

te ontdekken en te leren

Samen met je klas ga je activiteiten
doen om elkaar beter te leren
kennen. Activiteiten waarbij
samenwerken met je klasgenoten
centraal staan.

Op elk niveau valt er genoeg te
ontdekken en te leren. Ontdek
jouw talent bij ons op het Willem
van Oranje College.

vmbo Techniek
(basis/kader)

Houd je van zorg, sport of
werk je graag in de horeca of
dienstverlening? Dan is Zorg en
Welzijn jouw ding! In het profiel
Zorg en Welzijn werken, sporten,
zorgen en koken we samen.

Onze opleiding Techniek wil graag
technisch talent al jong stimuleren.
In de techniekklas ontdek je welke
technische richting het beste bij jou
past. Zo word jij een echte vakman
of vakvrouw.

mavo***extra

havo/atheneum

Bij onze mavo-opleiding kun je
deelnemen aan mavo ***extra.
Een verdiepingsprogramma wat jou
helpt in de zoektocht naar jouw
talenten. Naast theoretische lessen,
volg je ook praktische lessen. Je leert
door te ervaren wat bij jou past.

In de onderbouw is deze klas een
dakpanklas. In een dakpanklas wordt
onderwijs aangeboden op twee
verschillende niveaus, waarbij een deel
van de leerlingen doorstroomt naar het
atheneum. Op de locatie in Wijk en Aalburg
kun je de eerste jaren terecht voor deze
opleiding, daarna kun je doorstromen naar
onze locatie in Waalwijk.

Willem weetjes:
•
•
•
•

Lesuren: 8.30 - 15.05 uur (45 min per les)
Aantal leerlingen: 530
Aantal brugklassen: 7
Pannakooi: een potje voetbal spelen doe je bij
ons op het schoolplein in de pannakooi
• Zomer gym: vindt plaats op het voetbalcomplex
van V.V. Achilles Veen
• OLC (Open Leer Centrum): een plek waar leerlingen
zelfstandig en/of onder begeleiding kunnen werken
aan (huiswerk)opdrachten.

Waarom het Willem:
Doe de virtuele tour
door ons schoolgebouw!

Lessen op jou

vmbo Zorg & Welzijn
(basis/kader)

Omdat je:
• jezelf kunt zijn
• wat te kiezen hebt
• kunt leren en ontdekken
• kunt helpen en geholpen
kunt worden
• creatief, sportief en
technisch kunt zijn

Bij ons:
• voel je je veilig
• krijg je het beste
onderwijs
• is er veel aandacht
voor jouw talent
• word je gezien

Voorlichtingsavonden
8, 9, 15 en

16 november 2021

DoeMiddag
Brabantse Scholen
1 december 2021

Aanmelden kan via onze

w niveau:

Agenda:
Open school

15 januari 2022

Rondleidingsmiddag
23 februari 2022

website

DoeMiddag
Gelderse Scholen

8 december 2021
Aanmelden kan via onze
website

Inschrijfavonden

7 en 8 maart 2022

Ontdek het Willem

Je bent hier op de goede plek. Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg
is een hele leuke en veilige school, waar we het beste onderwijs bieden. Bij ons voelen
leerlingen zich thuis omdat je hier gezien wordt. We bereiden leerlingen goed voor op
de toekomst. Samen ontdekken we wat waardevol is.
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Activiteiten

Samen kom je verder!
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Chillen onder schooltijd

Chillen met vrienden/vriendinnen
op het schoolplein.
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