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“Wat je moet leren staat vast, hoe (wat) en wanneer mag je steeds meer zelf bepalen. Wij leveren maatwerk!”
Het Willem de Zwijger College is al drie jaar succesvol bezig met gepersonaliseerd leren volgens het concept van het Zweedse
Kunskapsskolan. Jouw ambitie, niveau en tempo zijn bepalend voor je schoolloopbaan. Je krijgt verantwoordelijkheid voor
en inzicht in je eigen talenten. Wij bieden je de gelegenheid om het beste uit jezelf te halen.

Ons motto: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”
Coach

Het digitale leerportaal

Extra begeleiding

De sportklas

Je hebt je eigen coach. Aan het begin
van het schooljaar heb je een startgesprek met je ouders en de coach.
Eén keer per week heb je aan het
begin van de dag een gesprek met je
coach. Met de coach bepaal je samen
je eigen leerproces en leerdoelen.
Je maakt naast een klas ook deel uit
van een stamgroep waar je samen
mee optrekt.
Alle aandacht dus voor jou!

We werken met chromebooks, aan te
schaﬀen via de school, in een digitaal
leerportaal. In dit portaal kun je zoveel
meer dan alleen “gewone” opdrachten
maken. Dit maakt leren op onze school
veel leuker! Hier vind je het rooster, de
leerdoelen, oefeningen en je rapport.
Op je rapport staan geen cijfers maar
feedback op je gemaakte werk. Ook je
planning maak je met ondersteuning
van je coach in het leerportaal.

Soms heb je extra ondersteuning
nodig. Hiervoor hebben wij diverse
specialisten in de school. Als je geen
coachgesprek hebt kun je onder
begeleiding van een onderwijsassistent aan je leerdoelen werken tijdens
de huiswerkbegeleiding. Verder helpen wij ook leerlingen met dyslexie,
NT2 en leer-en gedragsproblemen.
’s Middags worden er vak-ondersteuningslessen gegeven.

De sportklas is één van de visitekaartjes van onze school. Je hoeft niet
persé goed te zijn in sport maar je
moet het wel leuk vinden om te bewegen. Je maakt kennis met andere
sporten dan die je tijdens de gymles
krijgt. Als je deelneemt aan de sportklas kun je twee uur extra sporten.
Daarbij is samenwerken en sociaal
gedrag een belangrijke vaardigheid.
Samen sportief!

Locatie Hardinxveld-Giessendam
Belleﬂeur 4
T.: 0184 613 711 | E.: infoHG@wdezwijger.nl

Open Huis en kennismakingslessen zijn onzeker. Als hierover
meer nieuws is wordt dit direct op de website geplaatst.
Meer informatie over de school? >> SCAN DE QR-CODE

