
Lessen op jouw niveau:

Kies jouw uitdaging:

Kansen voor jou om ... 
jezelf te zijn
Als jij lekker in je vel zit, gaat alles 
makkelijker. Bij ons kun jij jezelf zijn. 
Jouw mening telt! De sfeer op school 
is heel goed, het is supergezellig.

te kiezen
Iedere dag zijn er keuzelessen.
Jij mag kiezen wat je gaat doen.
Wil je extra uitleg? Extra uitdaging of 
ga je zelfstandig of in groepjes aan de 
slag? Het kan allemaal. Zo krijg je het 
beste onderwijs!

geholpen te worden
Iedere leerling heeft een eigen coach, 
die je helpt indien nodig. Kun je het 
allemaal zelf? Top, maar we blijven  
je volgen.

te ontdekken en te leren
Je kiest voor een van de brugklassen, 
passend bij jou. Leer onderzoeken en ga 
aan de slag in ons laboratorium, of volg 
bijvoorbeeld Cambridge-Engels of IT.

Mavo | HavoHavo | atheneumAtheneum | gymnasium
MH-brugklas. Een topklas voor 

mavo-leerlingen met de kans om ook 
havoleerstof te volgen. Jouw tempo 
dus, met de kans om je havodiploma 

in 5 of 6 jaar te halen.

HA-brugklas. Een klas waar jij 
ontdekt of je verder wilt op de  

havo of het vwo.  Uitdaging is er 
genoeg. Wat past het beste bij jou?

VWO-brugklas voor leerlingen  
die naar het atheneum of gymnasium 

willen. In deze brugklas start je 
standaard met Cambridge-Engels 

en Latijn. Superinteressant!

• 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.
• Kies voor onze Cultuur Pluslessen: Theater, 

schoolband, schoolkoor of media

 www.willemvanoranjecollege.nlT. 0416-333069De Gaard 4, 5146 AW Waalwijk

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

Pak je kansen 
op het Willem

Omdat je:
• jezelf kunt zijn
• wat te kiezen hebt
• kunt leren en ontdekken
• kunt helpen en geholpen 

kunt worden
• creatief en sportief  

kunt zijn

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

onderwijs
• word je gezien
• is er veel aandacht voor 

jouw talent
• ben je welkom

Waarom het Willem:

Naar de brugklas?  
Bekijk de video!

Het beste onderwijs voor jou!

Bekijk onze agenda!
Willem sCool
30 september t/m 7 oktober 2022

Open dag
1 november 2022 

15.00 - 21.00 uur

Tussen 15.00-21.00 uur kun je onze mooie school bezoeken en 
ontdekken wat het Willem allemaal te bieden heeft. Om de drukte 
een beetje te spreiden vragen we je, als het mogelijk is, op de fiets 
te komen en binnen één van onderstaande tijdsloten te arriveren. 
Als een ander tijdstip beter uitkomt is dit uiteraard geen probleem. 
Aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

• Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, Loon op Zand:  
15.00-16.00 uur en/of 18.00-19.00 uur

• Drunen, Genderen, Eethen, Wijk en Aalburg en overige plaatsen: 
16.00-17.00 uur en/of 19.00-20.00 uur

• Waalwijk: 17.00-18.00 uur en/of 20.00-21.00 uur  

Voorlichtingsavonden
16, 17, 23 en 24 januari 2023 

Open lessen
15 februari 2023

Aanmeldavonden
6 en 7 maart 2023



Lessen op jouw niveau:

Kies jouw uitdaging:

Kansen voor jou om ... 
jezelf te zijn
Als jij lekker in je vel zit, gaat alles 
makkelijker. Bij ons kun jij jezelf zijn. 
Jouw mening telt! De sfeer op school 
is heel goed, het is supergezellig.

te kiezen
Iedere dag zijn er keuzelessen.
Jij mag kiezen wat je gaat doen.
Wil je extra uitleg? Extra uitdaging of 
ga je zelfstandig of in groepjes aan de 
slag? Het kan allemaal. Zo krijg je het 
beste onderwijs!

geholpen te worden
Iedere leerling heeft een eigen coach, 
die je helpt indien nodig. Kun je het 
allemaal zelf? Top, maar we blijven  
je volgen.

te ontdekken en te leren
Je kiest voor een van de brugklassen, 
passend bij jou. Leer onderzoeken en ga 
aan de slag in ons laboratorium, of volg 
bijvoorbeeld Cambridge-Engels of IT.

Mavo | Havo Havo | atheneum Atheneum | gymnasium
MH-brugklas. Een topklas voor 

mavo-leerlingen met de kans om ook 
havoleerstof te volgen. Jouw tempo 
dus, met de kans om je havodiploma 

in 5 of 6 jaar te halen.

HA-brugklas. Een klas waar jij 
ontdekt of je verder wilt op de  

havo of het vwo.  Uitdaging is er 
genoeg. Wat past het beste bij jou?

VWO-brugklas voor leerlingen  
die naar het atheneum of gymnasium 

willen. In deze brugklas start je 
standaard met Cambridge-Engels 

en Latijn. Superinteressant!

• 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.
• Kies voor onze Cultuur Pluslessen: Theater, 

schoolband, schoolkoor of media

 www.willemvanoranjecollege.nl T. 0416-333069 De Gaard 4, 5146 AW Waalwijk

HET BESTE ONDERWIJS VOOR JOU

Scan mij

Pak je kansen 
op het Willem

Omdat je:
• jezelf kunt zijn
• wat te kiezen hebt
• kunt leren en ontdekken
• kunt helpen en geholpen 

kunt worden
• creatief en sportief  

kunt zijn

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

onderwijs
• word je gezien
• is er veel aandacht voor 

jouw talent
• ben je welkom

Waarom het Willem:

Naar de brugklas?  
Bekijk de video!

Het beste onderwijs voor jou!

Bekijk onze agenda!
Willem sCool 30 september t/m 7 oktober 2022

Open dag 1 november 2022 

15.00 - 21.00 uur

Tussen 15.00-21.00 uur kun je onze mooie school bezoeken en 
ontdekken wat het Willem allemaal te bieden heeft. Om de drukte 
een beetje te spreiden vragen we je, als het mogelijk is, op de fiets 
te komen en binnen één van onderstaande tijdsloten te arriveren. 
Als een ander tijdstip beter uitkomt is dit uiteraard geen probleem. 
Aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

• Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, Loon op Zand:  
15.00-16.00 uur en/of 18.00-19.00 uur

• Drunen, Genderen, Eethen, Wijk en Aalburg en overige plaatsen: 
16.00-17.00 uur en/of 19.00-20.00 uur

• Waalwijk: 17.00-18.00 uur en/of 20.00-21.00 uur  

Voorlichtingsavonden 16, 17, 23 en 24 januari 2023 

Open lessen 15 februari 2023

Aanmeldavonden 6 en 7 maart 2023



Lab
Doe proefjes en leer onderzoeken in ons 

laboratorium.

Ontdek het Willem
Je bent hier op de goede plek. Het Willem van Oranje College in Waalwijk is een hele leuke 
en veilige school, waar we het beste onderwijs bieden. Je krijgt hulp als het nodig is en je 
hebt de kans om naast je gewone lessen een heleboel andere mooie dingen te doen. We 
vinden het belangrijk dat jij een fantastische middelbare schooltijd hebt!

Brugklaskamp
We kamperen in tenten en hebben een 

fantastische week met lasergamen, spelletjes, 
zwemmen, zingen en marshmallows bij het 

kampvuur, een spooktocht en heel veel 
gezelligheid.

IT
Ben je gek op computers, programmeren, of 
robots? Kies dan voor het Ticket4Talent IT. 

Maak je eigen game, bouw een echte website 
of gebruik een code om je eigen robot aan te 

sturen. Samen met je talentklas doe je mee aan 
de landelijke LEGO-robotwedstrijd.

Open Podium
Elk jaar loopt het hele Willem uit voor het 

Open Podium. Muzikanten, van zangers en 

dansers tot blazers en bands doen auditie en 

schitteren op het podium. Een spectaculaire 

avond op hoog niveau!

LaptopJe neemt elke dag je eigen laptop mee naar 

school. Die kun je via school aanschaffen. 

Je werkt uit boeken en digitaal, dat is mooi 

in balans. En heb je laptopproblemen? Dan 

hebben we een ICT-punt waar je voor hulp 
terecht kunt.

SchoolgebouwJe krijgt les in een prachtig modern gebouw.

GezelligheidJe zult merken dat er een fijne sfeer is op het 

Willem. Er is veel ruimte voor gezelligheid en 

het ontstaan van nieuwe vriendschappen.

Ontdekken & leren
 Je gaat op het Willem heel veel leren  

door te ontdekken en te doen.

Sport
Bewegen vinden we op het Willem 

erg belangrijk. Je kunt kiezen voor het 
Ticket4Talent SPORTKLAS. Je krijgt dan 2 uur 

per week extra sport. Je leert allerlei nieuwe 
sporten kennen, zoals skaten, hockey, rugby, 

golfen, wandklimmen en vechtsporten. 

LentorenAls brugklasser op het Willem heb je niet 

alleen een coach, per klas zijn er ook een aantal 

lentoren. Dit zijn leerlingen uit een hogere 

klas, die je overal mee helpen. 

Piano in de aula
Tijdens de pauze ben je in de aula of op het 

plein. Tijd om te eten, gezellig te kletsen, piano 

te spelen of te tafelvoetballen!

Design, Performance & Art (DPA)
Ben je creatief? Dan is er voor jou het 

Ticket4Talent Design, Performance & Art. 
Je werkt aan verschillende projecten op 
het gebied van ontwerp, mode, muziek, 

dans, drama en fotografie. Je krijgt daarbij 
begeleiding van professionals. 

Een prachtige ervaring!

Introductieweek
Je eerste week op het Willem is de 

introductieweek. Tijdens deze week doe je 

veel spelletjes en een speurtocht, je gaat 

pannenkoeken bakken en sporten. Op die 

manier leer je je klasgenootjes, de school en de 

docenten heel goed kennen, zodat je klaar bent 

voor je tijd op het Willem!


