
Leer De Willem kennen
Ben jij enthousiast en wil je meer te weten komen over 
onze school? Kom kennismaken tijdens onze informatie-
avond, kennismakingslessen of het Open Huis.

 

Informatiemiddag/-avond  

voor ouders en leerlingen uit groep 8

27 september 2022 van 19.00 – 21.00 uur 
Schrijf je in via infoHG@wdezwijger.nl of via de  
website: wdezwijger.nl

Kennismakingslessen 

voor leerlingen uit groep 8

17 t/m 21 oktober 2022

Open Huis 

voor ouders en leerlingen uit groep 7/8

16 november 2022 en 26 januari 2023  
van 19.00 tot 21.00 uur

De digitale Learning Portal
Op onze school werk je met een chromebook in een  
digitale omgeving. Een zware boekentas is verleden tijd! 
Met de digitale Learning Portal kun je zoveel meer dan 
alleen “gewone” opdrachten maken. Dit maakt het leren  
op onze school leuker! In de Learning Portal vind je het 
rooster, de leerdoelen, oefeningen, je rapport en de feed-
back op je toetsen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over 
vulkanen of hoe het komt dat het Franse woord “vacances” 
zoveel lijkt op het Nederlandse woord vakantie, dan kun je 
dit in de Learning Portal onderzoeken. Hartelijk welkom op ons Willem de Zwijger College.  

Met de keuze voor De Willem kies je voor een klein-
schalige, fijne school waar leerlingen prima resultaten 
behalen. Ons team staat elke dag klaar om jou hierbij  
te begeleiden en te ondersteunen. Bij een schooladvies  
vanaf vmbo is er een passende plek voor jou.

Naar de brugklas

Hardinxveld-Giessendam
Chromebook
Elke leerling op onze school maakt gebruik van een 
chromebook. Maar je gebruikt ook gewoon een schrift of 
multomap om in te werken. Het Willem de Zwijger College 
heeft voor chromebooks gekozen in verband met de prijs, 
de snelheid, het gebruiksgemak en de gebruiksduur. Met 
een chromebook kun je altijd en overal bij het lesmateriaal 
in het leerportaal. Jij kiest de werkplek die voor jou het 
prettigst is. Je kunt alleen aan een opdracht werken of 
samen met één of meerdere leerlingen. Als je liever in een 
stilte-ruimte werkt kan dat ook, maar natuurlijk kun je ook 
in het lokaal blijven.

Extra begeleiding
Soms heb je als leerling extra ondersteuning nodig. 
Hiervoor hebben wij diverse specialisten in de school 
en werken we nauw samen met externe organisaties. 
We helpen onder andere leerlingen met dyslexie, NT2 
en leer- en gedragsproblemen. 

“De digitale 
Learning 
Portal maakt 
leren leuker!”

Inschrijven 
Wil je je inschrijven? Informeer bij je leerkracht 
voor aanmeldingsformulieren, of download het 
aanmeldingsformulier via onze website:  
wdezwijger.nl.

Willem de Zwijger College
Bellefleur 4
3371 NA Hardinxveld-Giessendam
0184 - 613 711
infoHG@wdezwijger.nl
www.wdezwijger.nl 

Volg ons op social media!

Bekijk dit filmpje en je 
weet waarom je voor de 
Willem kiest

Vijf redenen voor de Willem!

Download de Open Dag app in de Play-
store of Appstore en kies voor Willem 
de Zwijger College.



Gepersonaliseerd onderwijs
Wat je moet leren ligt vast, maar ‘hoe’ en ‘wanneer’ mag 
je steeds meer zelf bepalen! Wanneer je er aan toe bent 
om een volgende stap te maken, hoef je niet te wachten 
op je klasgenoten, maar kun je op jouw tempo verder. 
De leerdoelen, bronnen en oefeningen staan klaar in het 
digitaal Leerportaal. Met regelmaat krijg je ook een toets. 
Hiervoor krijg je geen cijfer, maar feedback. Om jou te 
begeleiden bij het plannen van je werk en het kiezen voor 
de juiste leerstrategie, krijg je bij de start van het school-
jaar een persoonlijke coach toegewezen. Deze coach is het 
aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). 
Op deze manier bieden we in ons onderwijs veel 
structuur en sturing.

Verlengde brugklas
Voor sommige leerlingen is de overstap van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs groot.
In ons onderwijs houden we hier rekening mee. 
Dit betekent dat je twee jaar de tijd hebt om je 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  
Beheers je de stof van het eerste leerjaar  
nog niet helemaal, dan ga je toch door  
naar het tweede leerjaar. Aan het eind  
van het tweede leerjaar sluiten we  
de onderbouw af.

De stamgroep 
Aan het begin van elke schooldag komt de stamgroep bij 
elkaar. Hierin zitten leerlingen van verschillende niveaus. 
In de stamgroep maak je jouw persoonlijke planning voor 
die dag. Hierbij word je geholpen door jouw coach. Naast 
het plannen is er ook aandacht voor ‘leren leren’ en hoe je 
met elkaar omgaat. Wij vinden het ook belangrijk dat je 
van het nieuws op de hoogte bent en daarom kijken wij 
met elkaar regelmatig naar het (Jeugd)journaal.

Persoonlijke coach
Vóór de stamgroep begint is er ruimte voor het gesprek 
met jouw coach. Elke leerling heeft minimaal één keer per 
week zijn/haar coachgesprek. Als je geen coachgesprek 
hebt, kun je onder begeleiding van een onderwijsassistent 
aan je leerdoelen werken. Jullie kijken samen naar het 
plannen van de lesstof en bespreken de voortgang. 
Iedereen leert op zijn of haar eigen manier.

21e-eeuwse vaardigheden
In onze huidige maatschappij draait het niet alleen om wat 
je weet, maar ook om wat je kunt. Daarom besteden wij 
tijdens onze lessen ook aandacht aan vaardigheden. Deze 
vaardigheden: samenwerken, communiceren, reflecteren, 
actief ondernemen, creativiteit en digitale wijsheid zijn 
voor jou – nu en in de toekomst – noodzakelijk.

Dé sportklas
De sportklas op onze school bestaat al vele jaren en wordt 
door een groot aantal leerlingen met enthousiasme 
bezocht. Naast de gewone gymlessen sport je nog twee 
uur extra in de week. Je maakt tijdens deze lessen kennis 
met bekende en onbekende sporten, bijvoorbeeld 
freerunnen of rolstoelbasketbal. Ook samenwerken 
en sociaal gedrag zijn belangrijke vaardigheden. Je hoeft 
niet per sé goed te zijn in sport, maar je moet het leuk 
vinden om te bewegen.

“Wat je moet leren staat vast, 
maar hoe en wanneer mag je 
steeds meer zelf bepalen!”

De Willem gaat voor jou!


