
Kom kennismaken!

Lessen op jouw niveau:

Willem weetjes:

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

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

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

• Lesuren: 8.30 - 16.05 uur (45 min per les)
• Aantal leerlingen: 510
• Aantal brugklassen: 6
• Pannakooi en voetbaltafel: een potje voetbal spelen  

doe je bij ons in de pannakooi op het schoolplein en bij  
de voetbaltafel in de aula. 

• Zomer gym: in de zomermaanden vindt gym 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.

 www.willemvanoranjecollege.nlT. 0416-691722Perzikstraat 7, 4261 KC, Wijk en Aalburg

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

Omdat je:
• creatief, sportief en 

technisch kunt zijn
• jezelf kunt zijn
• wat te kiezen hebt
• kunt leren en ontdekken
• kunt helpen en geholpen 

kunt worden

Bij ons:
• voel je je thuis
• krijg je het beste  

onderwijs
• is er veel aandacht  

voor jouw talent
• word je gezien

Waarom het Willem:

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 al kent uit je eigen dorp, 
of juist je nieuwe klasgenoten, zorgen ervoor dat jij je thuis voelt op het Willem.

Ga voor meer informatie naar
willemvanoranjecollege.nl

vmbo Zorg & Welzijn  
(basis/kader)

vmbo Techniek  
(basis/kader)

mavo***extra

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.

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. 

havo/atheneum
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.

Doe de virtuele tour 
door ons schoolgebouw!

Ontdek jouw talent 
op het Willem

Het beste 
onderwijs voor jou!

@wvocwijkenaalburg @willem_van_oranje_college_wijk

Open dag
5 november 2022

Informatieavonden
16, 17, 23 en 24 januari 2023

Rondleidingen
25 januari, 1 en 15 februari en 1 maart 2023

Aanmeldavonden
6 en 7 maart 2023

Interesse in een persoonlijke rondleiding samen met je 
ouder(s)/verzorger(s)? Bezoek onze website voor meer 
informatie en meld je aan. We kijken uit naar jouw komst.
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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.

Mobiliteit en Transport
Theorieles Engels

SPORT
Je maakt kennis met verschillende 

binnen- en buiten sporten.

Produceren, Installeren, Energie  
  In ons praktijklokaal kun je o.a. werken 

aan onze super moderne draaibank.

Groepsactiviteiten
Wij besteden veel aandacht aan 

groepsactiviteiten, want alleen samen 
kom je verder!

Open Leer Centrum (OLC)
Hier kun je zelfstandig en/of  

onder begeleiding werken aan  

(huiswerk)opdrachten.

Zorg en WelzijnOefenen met de basishandelingen voor 
de zorg. 

Bouwen, Wonen, InterieurBouwen aan je toekomst doe je natuurlijk 

in het praktijklokaal van BWI.

ART, TECH, SPORT, FOODIn een speciaal talentenprogramma kun je 

in leerjaar 1 en 2 extra vakken volgen om te 

ontdekken waar jouw talenten liggen. Voor 

welk keuzevak kies jij?

Chillen onder schooltijd
Chillen doe je met vrienden en vriendinnen 

op ons schoolplein. Of speel jij liever een potje 
voetbal in onze pannakooi?

Pauze
In onze aula kun je lekker een potje 

tafelvoetballen met je klasgenoten.

Je kunt bij ons leren sleutelen aan 
auto’s en vrachtauto’s. 

FOOD

SchoolgebouwJe krijgt les in een prachtig modern gebouw.

Leer alles over koken en de producten 

waarmee je kookt/bakt.

Dakotavuurtje
Je leert je nieuwe klasgenoten en docenten 
kennen door samen de omgeving van school 

te ontdekken.

Mentorles


