
Het is bijna zo ver! Je gaat de overstap maken van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs. En hoe leuk 
is het dat jij bij De Willem kunt horen! Je kunt bij het 
Willem de Zwijger College terecht van vmbo- tot  
gymnasium schooladvies.

Naar de brugklas

Papendrecht

Sportklas
Iedereen kan meedoen met de sportklas. Plezier in  
bewegen staat voorop! In de sportklas sport je twee uur 
extra per week tijdens flexuren. Voor de vele activiteit-
en is de eigen bijdrage € 150,00. De sportklas sluit aan 
op de examenvakken LO2 (mavo) en Bewegen, Sport en 
Maatschappij (havo).

Extra begeleiding
Soms heb je als leerling extra ondersteuning nodig.  
Op onze school zijn er deskundigen aanwezig die dat  
kunnen bieden, zoals een zorgcoördinator, counselor,  
begeleider voor passend onderwijs en een leerling- 
begeleider voor dyslexie of taalondersteuning. 

“Ontdek wie je bent,  
wat je kan en wat 
 je graag wil ”

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  Informatiemiddag/-avond  

voor ouders en leerlingen uit groep 8voor ouders en leerlingen uit groep 8

26 september van 15.00 – 20.45 uur 

Kennismakingslessen Kennismakingslessen 

voor leerlingen uit groep 8voor leerlingen uit groep 8

10 t/m 14 oktober 2022

Open Huis Open Huis 

voor ouders en leerlingen uit groep 7/8voor ouders en leerlingen uit groep 7/8

23 november 2022 en 25 januari 2023  

van 16.00 tot 20.00 uur

Uitdagend onderwijs voor 
gymnasium en atheneum
Ga jij naar het gymnasium én wil je meer uitdaging  
of ga je naar het atheneum? Kom dan naar ons vwo. 
We verwerken wetenschap en onderzoeksvaardigheden 
in het lesprogramma. Dat is uitdagend, maar vooral ook 
interessant en leuk! Je krijgt les in klaslokalen, maar je 
werkt ook op mooie nieuw ingerichte leerpleinen. Je krijgt 
veel persoonlijke ondersteuning en begeleiding van je 
eigen coach. Samen bepaal je wat voor jou nodig is. Je klas 
begint gezamenlijk met een dagstart en je sluit de dag ook 
samen af. 

Meer- of hoogbegaafd
Alle leerlingen die op zoek zijn naar meer uitdaging  
kunnen meedoen aan het excellentietraject. Dit sluit  
goed aan op de plusgroepen van de basisschool. Je kunt 
‘cum laude’ (met lof) overgaan naar het volgende leerjaar 
en krijgt coaching van onze specialist.

Inschrijven 
Wil jij je inschrijven? Informeer bij je leerkracht of  
download het aanmeldformulier op onze website.  
Je wordt geplaatst als je complete inschrijving  
(inschrijfformulier + onderwijskundig rapport)  
voor één van de aangeboden schoolsoorten  
voor 15 maart 2023 binnen is.

Willem de Zwijger College
Van der Palmstraat 2
3551 HA Papendrecht
078 – 641 79 70
info@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 
Playstore of Appstore en kies voor 
Willem de Zwijger College.



Onderwijs
Onze school is een leuke, veilige, sfeervolle openbare 
school waar iedereen even belangrijk is en zichzelf kan 
zijn. Het is er supergezellig! Brugklassen hebben hun 
eigen leshuis. Dat maakt het grote gebouw kleiner en  
overzichtelijker. De school is goed bereikbaar en er is  
een grote fietsenstalling met toezicht. 

Lessen op jouw niveau
De Willem is een kansenschool. Jouw talenten staan 
voorop en we stimuleren je een diploma te halen op het 
niveau dat bij jou past. Daarom hebben  
wij dakpan-brugklassen; hier zijn twee  
niveaus samengevoegd waarbij je  
les krijgt op het hoogste niveau.

Mogelijkheden

Dagelijks hetzelfde (FLEX)rooster
Naast je lessen heb je flexuren. In een flexuur kies  
jij wat aansluit bij wat je nodig hebt en/of bij de ontwik-
keling van jouw talenten. Heb je extra uitleg nodig voor 
een moeilijk vak, wil je onder begeleiding huiswerk maken 
zodat je thuis minder werk hebt of een activiteit doen?  
Dat kan allemaal! Je schrijft jezelf in voor 4 flexuren per 
week, waarbij jouw coach je helpt om goede keuzes te  
maken. De flexuren zijn aan het begin van de ochtend en  
in de middag na de lessen. Zo krijg je het beste onderwijs!

Coach
Bij ons op school krijg je een eigen coach. Aan het  
begin van het jaar heb je een startgesprek met je  
ouders en je coach. Er wordt informatie uitgewisseld  
en je stelt leerdoelen op. Elke drie weken bespreek je  
met je coach welke flexuren je hebt gekozen, wat je  
bereikt hebt en welke flexuren je gaat kiezen. De coach  
is het aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Chromebook
Om het leren leuker en gemakkelijker te maken,  
beschikken alle leerlingen over een chromebook.  
Met deze snelle laptop kun je altijd en overal bij  
je schoolwerk. Het chromebook wordt via school  
aangeschaft. 

De Willem Junior Academie
Kies jouw uitdaging en ontwikkel je talenten! Tijdens  
de flexuren kun je meedoen met activiteiten van de Willem 
Junior Academie. Docenten, clubs en bedrijven geven 
korte lessen zoals muziek, zang, kunst, dans (dansgroep 
Golden Army) of techniek (lasdiploma). De cursussen zijn 
te volgen vanaf de herfstvakantie, vaak gratis en soms 
tegen betaling. 

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

De Willem gaat voor jou!


