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Welkom op
het Willem!
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 38

1405 HM Bussum

Postbus 255, 1400 AG Bussum
t: 035 - 69 276 00

Beste ouder,
Welkom op het Willem de Zwijger College, waar we staan voor veiligheid, betrokkenheid
en ambitie. Onze leerlingen komen elke dag met plezier naar school. De goede sfeer is
het resultaat van onze kleinschaligheid en het bevordert goede prestaties. We voelen ons
betrokken en willen het beste uit iedere leerling halen. Dat doen we dankzij uitstekend
en innovatief onderwijs door goede docenten, met uitdagende vakken en ontwikkel- en
verbredingsmogelijkheden voor iedere leerling.
We zijn trots op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren, met een slagingspercentage van
meer dan 90%. Na een opleiding op onze school is uw kind goed voorbereid op het hbo of de
universiteit, in Nederland of in het buitenland.
We willen u en uw kind graag zo goed mogelijk informeren over onze school. Heeft u vragen?
Aarzel niet contact met ons op te nemen. Ik wens u en uw kind veel succes bij het maken van de
belangrijke schoolkeuze!
drs. P. N. Wind
rector

Onderwijs
op niveau

Brugklas informatie 2017/2018

Kiest uw kind straks voor het Willem de Zwijger College, dan komt hij of zij terecht in een van onze brugklassen. We hebben een eenjarige brugperiode. Zo krijgen
leerlingen onderwijs op hun eigen niveau. We starten
met een havo/vwo brugklas, een atheneumbrugklas
en een gymnasiumbrugklas en aan het eind van het
eerste leerjaar bepalen we in welke opleiding uw
kind verdergaat. Op onze website leest u uitgebreide
informatie over onze afdelingen. Hieronder zetten we
alvast kort de extra’s op een rij:

Havisten competent

De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. In de havo/vwo brugklas krijgen
leerlingen extra lessen in de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde en naast de reguliere vakken
geven we het vak programmeren. Leerlingen krijgen
extra ondersteuning als zij dat nodig hebben, of de
mogelijkheid tot extra verdieping en verbreding als
zij meer aankunnen.

Goed om te weten: onze school participeert in het
netwerk van Havisten Competent: HaCo. Onze
praktijkgerichte benadering hanteren we door het
aanbieden van de HaCo vakken. Vanaf de tweede klas
bieden we binnen HaCo Business, Design, Techniek
& gezondheid, HaCo Wereldburgerschap (UNESCO
school) en Natuur, Leven en Technologie (NLT).

Atheneum

De atheneumbrugklas is voor leerlingen met een
vwo-advies. Op het atheneum bereiden we leerlingen
voor op een wetenschappelijke opleiding en bieden
we onder meer de vakken Big History en Cambridge
Engels en in de bovenbouw Filosofie aan. Wil een
leerling graag meer uitdaging dan kan hij of zij deelnemen aan ons verbredingsproject, waarin de leerling
een zelfgekozen project of onderzoek uitvoert.
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Gymnasium

In Bussum heeft het Willem de Zwijger College de
oudste gymnasiale traditie en nog altijd hebben we
een grote gymnasiumafdeling. Daar zijn we trots
op! Is uw kind een gemotiveerde leerling, vindt hij/
zij leren leuk en is hij/zij breed geïnteresseerd? Dan
is ons gymnasium de plek voor hem of haar. Naast
een stevige basis in de klassieke talen en in de geschiedenis van de klassieke oudheid, zorgen we voor
een goede voorbereiding op het wetenschappelijk
onderwijs en krijgen leerlingen onder meer de vakken
Wetenschap (in de onderbouw), Cambridge Engels en
versterkt talenonderwijs: de moderne talen gebruiken regelmatig de betreffende taal om instructie te
geven. Verder kunnen leerlingen deelnemen aan het
verbredingsproject, waarin zij een zelfgekozen project
of onderzoek uitvoeren.
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Denken in mogelijkheden
Oog voor talent…

Op het Willem de Zwijger College zien we het als onze
opdracht om iedere individuele leerling zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien. Dit
doen we door het bieden van goed onderwijs op maat.

… en een leven lang leren

Omdat onze samenleving voortdurend en steeds sneller verandert, bieden we meer dan onderwijs alleen.
We leren onze leerlingen:
• kritisch en zelfstandig in de samenleving te staan;
• verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en
anderen;
• een lerende houding te ontwikkelen;
• zich voor te bereiden op een vervolgopleiding.

Waarom naar
het Willem de
Zwijger College?

• Slimme ICT voor onderwijs op niveau

We maken we elke dag gebruik van ICT, waarmee we
ons onderwijs verrijken. De school heeft volop computerruimtes beschikbaar en in de eerste vier leerjaren
gebruiken we iPads in de les. Onze docenten zetten
ICT in daar waar het ons onderwijs ondersteunt en
versterkt.
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• Talentklassen

Talenten ontdekken en ontplooien kan onder meer
in onze talentklassen. Al in de brugklas kunnen
leerlingen kiezen voor de sportklas, de kunstklas of
de scienceklas. Leren samenwerken, organiseren en
initiatief nemen zijn hierin belangrijke elementen.

• Extra activiteiten

arbeidservarend leren. Ook vinden werkweken en
excursies naar het buitenland plaats.

• Begeleiding & zorg

Op het Willem de Zwijger College hebben we een
uitgebreid en doordacht systeem van ondersteuning
voor leerlingen die extra begeleiding of juist extra
uitdaging nodig hebben. Van pluslessen, hersteluren,
huiswerkbegeleiding en training bij faalangst tot de
mentor als eerste aanspreekpunt voor uw kind en voor
u. We hebben remedial teachers voor ondersteuning
bij de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen en
voor begeleiding van leerlingen met dyslexie. Uitgebreide informatie over onze zorg en begeleiding vindt
u op onze website.

Gedurende elk schooljaar organiseren we volop culturele activiteiten, zoals toneel en musical, en nemen
leerlingen deel aan diverse sportactiviteiten en toernooien. Tijdens de jaarlijkse activiteitenweken nemen
alle klassen deel aan diverse projecten, zoals het
omgevingsproject, cross your borders, het bètaproject,
5

Uw kind voelt
zich thuis

De overgang van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee.
We vinden het belangrijk dat nieuwe leerlingen zich
snel thuis voelen. Nog voor de zomervakantie maken
de brugklassen kennis met hun eigen toekomstige
brugklas. Het schooljaar beginnen we met de Willem
I dagen, drie leuke en intensieve introductiedagen die
op school en in de directe omgeving plaatsvinden. Bij
de indeling van de klassen houden we rekening met
voorkeuren van de leerlingen en bijvoorbeeld met
de woonplaats, zodat uw kind samen met andere
kinderen naar school kan fietsen.
In de eerste periode heeft elke brugklas een eigen
lokaal waar de leerlingen kunnen blijven en waar de
docent naartoe komt. Ook is er in de eerste periode een
aparte ruimte in de kantine voor de brugklassers. Zo
kunnen de leerlingen rustig wennen aan hun nieuwe
school. De eerste weken bouwen we de hoeveelheid
huiswerk op, net als eventuele toetsen. Na deze eerste
periode bespreekt de mentor met u het welbevinden
van uw kind.
6

Aanmelding en toelating

Op www.wdz.nl vindt u alle informatie over aanmelding en toelating. Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden en invullen. Dit kunt u samen met
de originele adviesbrief van de basisschool bij onze
leerlingenadministratie afgeven.

Contact

Heeft u vragen over onze school? Dan kunt u altijd
telefonisch contact opnemen via 035 692 76 00 of
een email sturen naar:
• Frank Helsloot, teamleider brugklassen en vwo 2
f.helsloot@wdz.nl
• Philip Wind, rector, p.wind@wdz.nl

Data informatiebijeenkomsten:

• Informatieavond voor ouders op donderdag 12
januari 2017 van 20.00 - 22.00 uur
• Open dag voor groepen 7/8 op zaterdag 14 januari
2017 van 10.00 - 13.00 uur
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“Het Willem is

gezellig en heeft

Evelijn

een warme sfeer”

Zit je in groep 7 of 8 en ben je aan het kijken welke middelbare school bij
jou past? Dan is dit boekje voor jou. Je krijgt vast veel informatie op de open

Welkom op

het Willem de

Zwijger College

dagen. In dit boekje kun je nog eens rustig nalezen wat onze school allemaal
te bieden heeft. Veel succes met het maken van je keuze!
Best spannend, naar ’t middelbaar. Waar kom je straks terecht? Kun je de
weg wel vinden, ken je je klasgenoten al? Op ’t Willem willen we graag dat
je je zo snel mogelijk thuis voelt en daar helpen we je graag bij!

“Ze houden veel
rekening met

aS rah
bruggers”

H e t Wi l le m de Zw ij g e r C ol lege is een klein s chalige s cho ol. D e klas se n
zijn niet te vol en in het begin heb je een eigen lokaal. Ook in de kantine
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i s e r d a n e e n va s t e ple k vo o r d e b rugklas s ers .

Onderwijs op jouw niveau

Havisten competent

Het hangt van je schooladvies af in welke brugklas

Op de havo leer je niet alleen uit boeken, maar ben

je straks terechtkomt. We hebben een havo/vwo

je ook veel bezig met interessante praktijkopdrach-

brugklas, een atheneumbrugklas en een gymnasi-

ten. Vaak werk je in groepjes, want samenwerken,

umbrugklas. Je krijg dus zo snel mogelijk les op jouw

presenteren en problemen oplossen leer je door te

niveau. Aan het eind van de brugklas kijken we of je

doen! Vanaf de tweede klas krijg je naast de gewone

in de tweede doorgaat op de havo, het atheneum of

vakken twee uur per week praktijklessen. Je werkt in

het gymnasium.

een groep aan opdrachten op het gebied van business,
natuur, leven & technologie en design. Je presenteert
de resultaten aan je opdrachtgever of aan je klasge3

“De roostertijden
zijn fijn, want

je bent meestal

Floris

vroeg uit”

beroepsonderwijs.

Atheneum
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Cambridge Engels in plaats van gewoon Engels.

Gymnasium

Het Willem heeft het oudste gymnasium van Bussum.

Op het atheneum word je voorbereid op een studie

Je krijgt op het gymnasium een lesprogramma dat

aan de universiteit. Je begint al in de eigen atheneum-

je extra uitdaagt. Je hebt naast de gewone vakken

brugklas met allemaal leerlingen die ook een vwo-ad-

natuurlijk Latijn en Grieks, maar ook Wetenschap

vies hebben. Je krijgt lessen op niveau die je uitdagen

en Cambridge Engels. In het vak ‘Wetenschap’ leer je

om flink na te denken en te leren. Met het vak Big

hoe je verschillende onderzoeksmethodes gebruikt

History, speciaal voor de atheneumleerlingen, leer je

voor natuurkunde, scheikunde en biologie of aard-

al vanaf de eerste klas wetenschappelijk onderzoek

rijkskunde, geschiedenis en talen. Alle vakken op het

doen, verklaringen zoeken en verdiep je je in theorie-

gymnasium hebben ook een verbredingsprogramma

en over het ontstaan van het heelal, de mensheid en

met extra uitdagende opdrachten als je dat wilt. On-

onze cultuur. Verder krijg je in de atheneumbrugklas

derwijs op jouw niveau
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noten. Zo ben je straks goed voorbereid op het hoger

Het Willem de Zwijger College biedt meer
“De talentklassen

Manus

zijn heel leuk”

Op het Willem de Zwijger College dagen we je uit
jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
In onze talentklassen kun je op kiezen voor een
wekelijkse middag met jouw lievelingsvak. Je leert
dan heel andere dingen dan in de gewone lessen.
Wat dacht je van:
•

Sportklas: kickboxen, bike-trial, street/breakdance, schaatsen, schermen, klimmen

• Kunstklas: theatersport, body-art, schilderen, zang, dans en muziek, decorbouw
• Scienceklas: elektromotor maken, DNA-onderzoek, waterraketten bouwen, excursie
naar ESA (ruimtevaart-onderzoek)

“Het Willem is een
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t
n
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creatieve school”

Natuurlijk kom je naar onze school
om goed les te krijgen in de ‘gewone’ vakken. Maar meedoen aan
sociale, sportieve of juist creatie-

Ut ut laborestium unt, suntis eum con culparum sinveriati
rem ilofesciusa
ve activiteiten
deze zelf leren
mustinc id et aliquae nat.Verc ilic i dentiis nos et fugit,
aut
qui
cus
as heel
organiseren vinden
we ook
acesto volor i optibus rat veliandebit, te alisque vollitas
voloreptaque
belangrijk.
Op ‘t Willem worden
Op
onze
school
werken
we
veel
op
de
computer.
In
nis nosantet offic iliquo enti doluptat quaecullibus etvolop
velleni
dipsae
themafeesten
en sporttoer-

“Als een les uitvalt
mag je huiswerk

elk lokaal hangt een beamer en een interactieve tv,
die de docent gebruikt voor bijvoorbeeld PowerPoint

presentaties en filmpjes. Ook kun jij daarop een zelfgearchil modis dolorit fugia cus raepudis aspe mossintiam, testion esedisin
maakte presentatie laten zien. In de onderbouw mogen
cus quas eos mo testem
estor rat.
voles
nonsed quia
inveliquas
leerlingen
hunRaeriam
eigen iPad
meenemen.
Wenihil
zetten
daar

maken in het

opvanglokaal
aceaquiat quate non porepedis dolupitium quibus magnihi liatum harum

Koen

alle schoolboeken op zodat je niet met een volle tas
aceperc imillor repel
ius. Rum,
quijereribus
metmaximinctur,
boeken hoeftsimint
rond teprerae
lopen. del
Natuurlijk
krijg
ook

met iPads”

cone placest il inuspapieren
ullecatem.
Nemzodat
quid je
eium
dit,jesit
exceboeken
kuntquiam
kiezenquo
waar
hetpro
liefst
pratio totamusdam,
vendant.
mee
werkt. Docenten maken trouwens veel gebruikt

nooien georganiseerd en daarnaast elk jaar een toneelvoorstelling en een musicalvoorstelling die
we opvoeren in ’t Spant. Ook ga je
minimaal één keer op werkweek

Je eigen klas

Parcimus, aut facearci
omnistio
doluptas
sequia
nimus ea nossi omnimi,
van apps
die helpen
bij de
lessen.
corror sequi offic te venia volor alit offic temque cum culpa dendunt rehen-

dae ea ni nobis aut voloria temquiati dolessit omnimus ciurepelent officiam
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“Ze gaan op school
goed om met

Alex

pesten”

Als je straks bij ons op school

Het kan altijd voor-

zit en je hebt vragen over

komen dat je wat ex-

hoe het werkt op school,

tra hulp nodig hebt

over huiswerk maken of

bij een bepaald vak.

toetsen of als je bepaalde

Daarvoor hebben we

dingen lastig vindt, kun je

extra lessen in het

terecht bij je mentor. Hij of

rooster: de pluslessen.

zij is een van je leraren. We

Ook kun je hulp krij-

hebben ook vertrouwens-

gen van een remedial

personen waar je mee kunt

teacher en helpen we

“Je krijgt hulp als je

Evelijn

iets moeilijk vindt”

praten als je ergens mee zit. We vinden het belangrijk dat iedereen

je als je dyslectisch bent. Op de havo hebben we uren waarin

zich fijn voelt in de klas en met plezier naar school gaat. Daarom

je een slecht gemaakte toets kunt herkansen. Wil je juist

besteden we ook veel aandacht aan een goede sfeer. Er wordt haast

extra uitgedaagd worden? Dan kun je meedoen aan het ver-

niet gepest, maar als er iets gebeurt dan pakken we dat altijd aan.

bredingsproject.

Op deze dagen kunnen jij en je ouders komen kijken:
Voor jou:

• Open dag voor leerlingen uit groep 7 en 8 op zaterdag 14 januari
2017 van 10.00 - 13.00 uur

Voor je ouders:

• Informatieavond voor ouders op donderdag 12 januari van
20.00 – 22.00 uur

• Je kunt minilessen van verschillende vakken volgen op 4
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woensdagmiddagen (18 en 25 januari, 1 en 15 februari 2017) om

Ben je enthousiast geworden over onze school? Op www.wdz.nl

14.00 uur. Zo krijg je een idee hoe de lessen in de brugklas zijn.

kun je nog veel meer informatie vinden en lees je hoe je je kunt

Inschrijven kan via www.wdz.nl/brugsite

aanmelden. Voor een schooltijd die je nooit meer vergeet!
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Tot zien

