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1. Voorwoord 

Via deze schoolgids kunnen ouders en leerlingen zich een beeld vormen van het Willem de Zwijger 

College. Zeker bij het kiezen van een geschikte school is het goed te weten wat de school te bieden 

heeft. Van belang is ook wat de ouders en leerlingen van de school kunnen verwachten. Hierbij kan 

de schoolgids behulpzaam zijn.

2. Schoolprofiel 

Het Willem de Zwijger College bestaat al bijna 60 jaar en heeft in die jaren zowel een traditie als een goede 

naam opgebouwd. De school is in Papendrecht begonnen als het Willem de Zwijger ULO (1961). Door het 

samengaan met het Alblas College uit Alblasserdam en de Giessenmonde-school uit Hardinxveld-

Giessendam is de school uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, atheneum 

en gymnasium. Wij hebben vestigingen in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam.  

De school is een begrip; generaties leerlingen en medewerkers hebben op de school geleerd, gewerkt of 

soms zelfs beide. De school heeft een prettig leer- en leefklimaat.  

Identiteit 

Het Willem de Zwijger College is een openbare school die een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke 

stromingen en maatschappelijke waarden onder één dak samenbrengt.  

Hieraan wordt in onderwijs en begeleiding ook aandacht besteed; openheid, toegankelijkheid, 

gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn hierin sleutelwoorden.  

Het Willem de Zwijger College wil als school het openbare karakter op drie manieren benadrukken: 

● De school is toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht godsdienst of 

levensbeschouwing en weerspiegelt zo de samenleving. 

● Daarbij geeft de school onderwijs in een open én veilige omgeving.  

● Tenslotte benadrukt de school de gelijkwaardigheid van mensen, die 

op allerlei gebieden verschillend kunnen zijn. 

Visie 

Op onze school stimuleren en ondersteunen leerlingen en medewerkers elkaar om te blijven leren en groeien. 

Medewerkers hebben vanwege hun kennis, kunde en levenservaring de verantwoordelijkheid leerlingen 

houvast te bieden, te coachen en begeleiden. Leerlingen leren zo actief mee te doen en een positieve 

bijdrage te leveren aan de samenleving.  
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Missie 

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, opdat leerlingen zelfvertrouwen 

krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken.  

'Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past!' 

Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: een ieder is 

eigenaar van eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden.  

 

Doelen 

Het Willem de Zwijger College wil de leerling een optimale ontwikkeling laten doormaken door:  

1. onderwijs te geven waarbij de leerlingen worden uitgedaagd boven zichzelf uit te stijgen;  

2. aandacht te hebben voor de begeleiding van leerlingen en de communicatie met ouders op drie 

terreinen: de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke en sociale begeleiding van de leerlingen 

en de klas en de begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn 

schoolloopbaan.  

3. de inrichting van het onderwijs, waarbij leertrajecten worden aangeboden waarin leerlingen zich 

kunnen ontplooien.  

4. binnen- en buitenlesactiviteiten te organiseren, waarbij leerlingen in hun culturele, creatieve en 

sportieve ontwikkeling worden gestimuleerd;  

5. te zorgen voor een goede huisvesting en het creëren van een prettige werksfeer voor alle 

betrokkenen.  
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3. Organisatie 

De organisatie van het Willem de Zwijger College is naast docenten opgebouwd uit het bestuur, de 

schoolleiding, het middenmanagement en het onderwijs ondersteunend personeel. 

Bestuur 

Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs ‘Willem de Zwijger College’. Er is een tweekoppig College van Bestuur, de heer F.P.M 

Bleumer en A. van Genderen, Op het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van 

Toezicht. 

Raad van Toezicht leden 

● De heer drs. W. Veldhuis RA, voorzitter  

● De heer P.C. van Oers, plaatsvervangend voorzitter 

● Mevrouw P.M. Verwijs-Hollants 

● De heer drs. J.M. Biskop 

● De heer A.P. Van de Merwe  

Correspondentieadres: Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht 

Schoolleiding 

De algemene leiding van het College is in handen van de directeur-bestuurders:  

● Directeur Onderwijs, de heer Drs. F.P.M. Bleumer, 

f.bleumer@wdezwijger.nl 

● Directeur Onderwijs bedrijfsvoering, de heer A. van Genderen, 

a.genderen@wdezwijger.nl 

● Directeur Onderwijs a.i. mevrouw E. Beelen 

e.beelen@wdezwijger.nl 

Het middenmanagement 

● Afdelingsmanager 1e leerjaar: de heer N.J. van Dongen, 

h.dongen@wdezwijger.nl 

● Afdelingsmanager 2e t/m 4e leerjaar vmbo/mavo: de heer R.A. Bandell, 

r.bandell@wdezwijger.nl  

● Afdelingsmanager 2e-3e leerjaar havo/atheneum/gymnasium: de heer 

J.J. van Bergen en Henegouwen, j.bergen@wdezwijger.nl 

mailto:a.genderen@wdezwijger.nl
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● Afdelingsmanager 4e t/m 6e leerjaar havo/atheneum/gymnasium: 

mevrouw S. Akbay, s.akbay@wdezwijger.nl  

● Locatiemanager Hardinxveld-Giessendam, de heer F. van Bockel 

f.bockel@wdezwijger.nl 

  

mailto:f.bockel@wdezwijger.nl
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Onderwijsondersteunend personeel 

Tot het onderwijsondersteunend personeel behoren:  

● Adviseur kwaliteit en onderwijs 

● Adviseur HR 

● Bestuurssecretaresse 

● Afdeling facilitair 

● Afdeling administratie 

● Afdeling leerlingzaken 

● Onderwijsassistenten  

● Systeem- en applicatiebeheerders 

Medezeggenschapsraad 

Aan de school is een (wettelijk verplichte) MR medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten 

vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle 

aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag en de directie te bespreken. Voor een aantal 

belangrijke beslissingen m.b.t. de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de 

medezeggenschapsraad nodig.  

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via de secretaris: a.jonker@wdezwijger.nl  

Personeels-geleding MR 

● De heer N. Visser, voorzitter 

● Mevrouw A. Jonker, secretaris  

● De heer A. van Asselt, vice-voorzitter 

● Mevrouw J. Post  

● Mevrouw K. Bubbert 

● De heer M. Minke 

● Mevrouw M. Baas 

● Mevrouw M. van den Berg 

Ouder-geleding MR 

De oudergeleding bestaat uit 4 ouders.  

Leerling-geleding MR 

De leerlinggeleding bestaat uit 4 leerlingen. 
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Ouderraad 

Onze school is blij met de actieve ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de mening van de ouders op 

een school. Daarnaast houdt de ouderraad zich bezig met het organiseren van en het ondersteunen bij 

diverse activiteiten. De ouderraad vergadert zo’n 6x per jaar. Wij waarderen de inzet, creativiteit en ideeën 

van alle leden van onze ouderraad zeer.  

Leerlingenpanel 

Per afdeling is er een leerlingenpanel. De leerlingen uit het leerlingenpanel denken actief mee en voorzien 

de docenten en directie van adviezen met betrekking tot de onderwijskundige en praktische zaken die te 

maken hebben met het pedagogisch klimaat in de school. De leerlingen geven hun mening en bespreken 

knelpunten. Tevens presenteren zij hun nieuwe ideeën en werken ook mee aan de realisatie.  

Externe partijen 

Om het onderwijs goed vorm te geven werken we samen met een aantal externe partijen. Hieronder een 

overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners.  

 

● Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden 

● Het Samenwerkingsverband Munio 

● Regionale opleidingsschool (RPO) 

● Jeugdteams 

● Gemeente Papendrecht en Hardinxveld Giessendam 

● Bureau Leerlicht  

● Auris  

● GGZ 
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4. Onderwijs 

Het onderwijs weergegeven in een schema: 

 

 

 

Onderwijsaanbod    

In de brugklas worden de klassen zodanig samengesteld dat de leerlingen uitgedaagd worden om boven het 

schooladvies te presteren. Dit wordt gerealiseerd door de leerling in een dakpanbrugklas te plaatsen. Aan 

het eind van het brugjaar volgt een bevordering naar het schooltype dat het best bij de leerling past.  

Het programma van de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) bestaat uit vakken die voor alle leerlingen 

verplicht zijn. Er wordt gewerkt aan landelijke kerndoelen. De leerstof wordt afgestemd op het niveau van de 

leerlingen. Door de keuzemogelijkheden in de flexuren kunnen leerlingen zelf bepalen hoeveel leertijd per 

vak ze nodig hebben om de kerndoelen te halen. Dit onderwijs is gericht op ‘wat én hoe’ de leerling op school 

leert. Daarbij is tevens de ontwikkeling van vaardigheden van belang. Het leren van de vaardigheden komt 

bij alle vakken aan bod.  

 

Locatie Hardinxveld-Giessendam 

Op de locatie Hardinxveld-Giessendam wordt het gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd door het 

Zweedse Model Kunskapsskolan. Wat de leerling moet leren staat vast, maar 'hoe' en 'wanneer' de leerling 

leert mag zelf bepaald worden. Leerdoelen, bronnen en oefeningen staan klaar in het digitaal Leerportaal. 
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De leerstof eigen maken in je eigen tempo staat hierbij centraal. Voor de meeste toetsen krijg je geen cijfer, 

maar feedback van de vakdocent.  

Het brugjaar 

In het begin van het brugjaar ligt het accent vooral op gewenning en verkenning. Medewerkers besteden 

aandacht aan het aanleren van een juiste studiehouding. Leerlingen kunnen in flexuren kiezen voor 

ondersteuning, gericht op het wegwerken van hiaten in kennis en inzicht en het op peil brengen van 

vaardigheden. De coach helpt de leerling bij het maken van deze keuzes.  

 

Wetenschapsklassen 

De atheneum en gymnasium brugklassen worden voorbereid op wetenschappelijk onderwijs. Hier geven we 

met een speciaal wetenschapsprogramma invulling aan. 

 

De doelen:  

● leerlingen onderzoekend laten leren  

● leren doen van onderzoek 

● ontwikkelen van een wetenschappelijke houding. 

 

Het programma draagt bij aan de loopbaan-oriëntatie van de leerlingen, zij krijgen een beter beeld van wat 

wetenschap precies inhoudt. 

In leerjaar 1 t/m 3 krijgen de leerlingen naast de reguliere vakken drie extra onderdelen. Elk jaar volgen zij 

een module versterkt Engels, een technische module en een sociaal wetenschappelijke module.  

 

Sportklassen 

In de sportklas sport je twee uur per week extra, naast de normale gymlessen. Het gaat hierbij om het plezier 

om met elkaar in beweging te zijn, het maakt niet uit of je goed bent in sport of juist wat minder. Doordat 

leerniveau geen rol speelt, leer je ook kinderen uit andere klassen kennen.  

Soms gym je op school, soms in de buurt van school, waar je dan op de fiets naar toe gaat. De sportklas 

wordt in de brugklas en leerjaar twee aangeboden en sluit aan op de examenvakken LO2 (Lichamelijke 

Opvoeding 2) op de mavo en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) op de havo. In de sportklas draag je 

een speciaal sporttenue. Bijdrage voor de sportklas is € 150,- per schooljaar. Dit is voor de bekostiging van 

de kleding en de vele activiteiten.  
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Extra onderwijsaanbod 

Willem Junior Academie 
Om al jouw talenten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen hebben wij op school de Willem Junior 

Academie! We hebben contacten met prima docenten, sportclubs, instellingen, bedrijven, uitstekende 

trainers en geweldige leraren voor muziek en cultuur die je de fijne kneepjes kunnen bijbrengen.  

En dat doe je op een vaste middag in de week, met je eigen schoolvrienden!  

De Willem Junior Academie biedt je een fantastische mogelijkheid om aan sport te doen, cultuurcursussen 

te volgen of een extra diploma te halen.  

 

Fast Forward 
Het Willem de Zwijger College is op locatie Papendrecht gestart met een tussenjaar voor (zeer) jonge meer- 

en hoogbegaafde kinderen. Dit zijn meestal leerlingen die op de basisschool een of meerdere jaren hebben 

versneld. Het kan ook gaan om (hoog)begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar 

weinig tot geen uitdaging meer kan bieden. Zij zijn ‘klaar’ met de basisschool, maar nog niet toe aan het 

voortgezet onderwijs, meestal op social-emotioneel gebied.  

Te midden van die moeilijkheid ligt er een mogelijkheid om een tussenklas te doen. Leerlingen zijn in dit jaar 

niet alleen maar bezig met leren. Ze zijn vaak hongerig naar andere zaken zoals; wetenschap, oude talen en 

verhalen, sport, creativiteit, muziek, debat en filosofie.   

 

One Day Forward 
One Day Forward is een dag per week maatwerk voor (zeer) jonge slimme kinderen die klaar zijn met de 

basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Deze leerlingen krijgen een dag per week 

(gedurende een jaar) de kans om te groeien en zichzelf te ontplooien.  

 

One Day Forward is bedoeld voor leerlingen die:  

● een jaar of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool.  

● social-emotioneel nog erg ‘jong’ zijn 

● een vwo advies hebben. 

Leerlingen krijgen vakken als denklessen (waarin we aandacht besteden aan studievaardigheden en hogere 

denkprocessen die nodig zijn om te plannen en aan te sturen), oude talen en verhalen, science, rekenen, 

burgerschap en maatschappij. Ook is er veel ruimte voor sport en creatieve vakken, zoals kunstzinnige 

vorming, kinderyoga en muziek.  

 

Vmbo/Mavo 

Het vmbo-mavo is een vierjarige opleiding, waarbij leerlingen na het behalen van hun diploma kunnen 

doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, een opleiding in het bedrijfsleven.  
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Met een vmbo-theoretische leerweg kun je onder voorwaarden ook doorstromen naar havo 4. In vmbo-mavo 

speelt de oriëntatie op studie en beroep een belangrijke rol, middels stages, bedrijfsbezoeken en voorlichting.  

Om tegemoet te komen aan de verschillende talenten van de leerlingen is er een ruim vakkenaanbod. Aan 

het einde van het 2e leerjaar kiezen leerlingen een leerweg die het beste past bij hun wensen en 

mogelijkheden.  

 

Leerwegen 
Er zijn 4 leerwegen:  

● de theoretische leerweg (mavo) 

● de gemengde leerweg (mavo + 1 beroepsgericht vak + 2 

beroepsgerichte keuzevakken) (GL) 

● de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 

● de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) 

 

Profielen 
Naast het kiezen van een juiste leerweg moet er een keuze worden gemaakt uit een profiel. Er zijn vier 

profielen:  

● techniek 

● zorg en welzijn 

● economie 

● landbouw groen 
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VMBO      

Vakken in het 
gemeenschappelijk deel 

ZW EC LG TN 

Nederlands X X X X 

Engels X X X X 

Maatschappijleer X X X X 

CKV X X X X 

Lichamelijke Opvoeding X X X X 

Verplichte profielvakken ZW EC LG TN 

Geschiedenis X    

Economie  X   

Wiskunde   X X X 

Biologie X  X  

Nask1    X 

Nask 2    X 

 

In de beroepsgerichte leerweg techniek heeft het Willem de Zwijger College het profiel: produceren, 

installeren en energie (PIE).  

 

De kern van dit profiel bestaat uit:  

● algemene kennis en vaardigheden 

● professionele kennis en vaardigheden 

● loopbaan- oriëntatie en ontwikkeling 

 

Daarnaast zijn er vier profieldelen:  

1. ontwerpen en maken (voor BB, KB en GL) 

2. bewerken en verbinden van materialen (alleen voor BB en KB) 

3. Besturen en automatiseren (voor BB, KB en GL) 

4. Installeren en monteren (alleen voor BB en KB).  

 

Het eindexamenpakket is afhankelijk van de gekozen leerweg en het gekozen profiel.  

Het eindexamenpakket bestaat minimaal uit:  

● Nederlands  

● Engels  

● Lichamelijke opvoeding (L.O.)  

● Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) 

● Maatschappijleer 
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Profielwerkstuk 

In het voor-examenjaar wordt het profielwerkstuk gemaakt. Begin van het examenjaar wordt dit 

profielwerkstuk beoordeeld. In dit afsluitende werkstuk laten leerlingen zien welke kennis en vaardigheden 

zij beheersen. 

Havo/Atheneum/Gymnasium 

Aan het einde van de 3e klas kiest de leerling zijn profiel. Dit profiel leidt op voor een bepaalde 

vervolgopleiding en/of beroep. 

 

Profielen 

Er zijn vier profielen: 

● Cultuur en maatschappij (CM) 

● Economie en maatschappij (EM) 

● Natuur en gezondheid (NG) 

● Natuur en techniek (NT) 

 

Verplicht voor alle leerlingen is een aantal algemeen vormende vakken, bij het profiel behorende verplichte 

profielvakken met daarnaast een vrije keuze van 1 profielvak en één vrij keuzevak. 

 

Havo 

Vakken in het 
gemeenschappelijk deel 

CM EM NG NT 

Nederlands X X X X 

Engels X X X X 

Maatschappijleer X X X X 

CKV X X X X 

Lichamelijke Opvoeding X X X X 

Verplichte profielvakken CM EM NG NT 

Geschiedenis X X   

Economie  X   

Wiskunde A/B  X X  

Wiskunde B    X 

Biologie   X  

Scheikunde   X X 

Natuurkunde    X 
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Havo 

Keuze profielvak CM EM NG NT 

Aardrijkskunde X X X  

Bedrijfseconomie  X   

Biologie    X 

Informatica    X 

Kunst/Beeldende Vorming X    

Maatschappijwetenschappen X X   

Moderne vreemde taal (duits/ 
frans) 

X X   

Natuurkunde   X  

 

Keuze vrije vak* CM EM NG NT 

Aardrijkskunde X X X X 

Biologie X X  X 

Bedrijfseconomie  X   

BSM (bewegen, sport en 
maatschappij) 

X X X X 

Economie   X X 

Informatica X X X X 

Kunst/Beeldende vorming X X X X 

Maatschappijwetenschappen X X X X 

Moderne vreemde taal  

(Frans/Duits) 

X X X X 

Natuurkunde   X  

 

*  Er kan een extra vak in de vrije ruimte worden gekozen.  

Mits het rooster het toelaat wordt het ingeroosterd. In overige situaties wordt in overleg een oplossing 

op maat gezocht.  
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Atheneum/Gymnasium 

Vakken in het gemeen 
schappelijk deel 

CM EM NG NT 

Nederlands X X X X 

Engels X X X X 

Maatschappijleer X X X X 

Lichamelijke Opvoeding X X X X 

Klassieke taal (Latijn of 
Grieks) Gymnasium 

X X X X 

Moderne vreemde taal 
(Frans/Duits) Atheneum  

X X X X 

CKV Atheneum X X X X 

ANW (Algemene Natuur- 
Wetenschappen) 

X X X X 

Verplichte profielvakken CM EM NG NT 

Geschiedenis X X   

Economie  X   

Wiskunde A (of  B)  A/B A/B  

Wiskunde B    X 

Wiskunde C (of A of B) C 
(A/B) 

   

Biologie   X  

Scheikunde   X X 

Natuurkunde    X 

Keuze profielvak CM EM NG NT 

Aardrijkskunde X X X  

Biologie    X 

Economie     

Kunst/Beeldende Vorming X    

Maatschappijwetenschappen X X   

Moderne vreemde taal (duits/ 
frans) 

X X   

Natuurkunde   X  

 

Daarnaast hebben wij een aanbod van keuzevakken in het vrije deel.  

 

Keuze vrije vak* CM EM NG NT 

Aardrijkskunde X X X X 

Biologie    X 

Economie X  X X 

Kunst/Beeldende vorming X X X X 

Maatschappijwetenschappen X X   

Moderne vreemde taal  

(Frans/Duits) Gymnasium 

X X X X 

Natuurkunde   X  

Latijn  Atheneum X X X X 

 

*  Er kan een extra vak in de vrije ruimte worden gekozen.  

In overige situaties wordt in overleg een oplossing op maat gezocht.  
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Profielwerkstuk 

In het voor-examenjaar wordt het profielwerkstuk gemaakt. Begin van het examenjaar wordt dit 

profielwerkstuk beoordeeld. In dit afsluitende werkstuk laten leerlingen zien welke kennis en vaardigheden 

zij beheersen. 

 

Maatschappelijke stage 

Leerlingen doen een maatschappelijke stage om hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Zij 

maken op deze wijze kennis met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Vanaf de brugklas mag hiermee 

worden gestart en het moet zijn afgerond in het 3e leerjaar HAVO/VWO. De totale duur van de 

maatschappelijke stage bedraagt 15 uur. 
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Onderwijskwaliteit 

De missie van het Willem de Zwijger is dat iedereen onderwijs krijgt dat bij hen past. Dit betekent dat wij het 

onderwijs optimaal inrichten voor iedere leerling zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het onderwijs 

dat wij bieden moet leiden tot goede prestaties en een persoonlijke ontplooiing. Onze leerlingen zijn 

succesvol op het Willem de Zwijger College en in hun vervolgopleiding.  

 

Meetbare resultaten 

Op het Willem de Zwijger college wordt cyclisch en planmatig gewerkt waarbij continue ontwikkeling van 

zowel de leerling als de organisatie centraal staat. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende data en 

instrumenten om in kaart te brengen hoe het onderwijs, de veiligheid en tevredenheid ervoor staat en welke 

verbeteringen moeten plaatsvinden.  

 

Onderwijsresultaten 

De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks de resultaten van de scholen. Op de website van 

Scholen op de kaart, zijn allerlei gegevens over onze school te vinden. U kunt hier zien de in- en 

doorstroom zien, de examenresultaten en de tevredenheid van onze leerlingen en ouders. In onderstaand 

figuur vindt u de examenresultaten 2021-2022.  

 

Figuur 1 examenresultaten 2021-2022 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

Jaarlijks onderzoeken wij schoolbreed de tevredenheid van onze leerlingen. Dit doen wij door middel van de 

vragenlijsten van Kwaliteitsscholen. Daarnaast vragen wij ouders eenmaal per twee jaar een vragenlijst in te 

vullen en hun ervaringen met ons te delen. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken wij om te zien 

waar we goed in zijn en waar de kansen liggen om in te groeien.  
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Het is wettelijk verplicht om jaarlijks de veiligheid in de school te meten. In de vragenlijst van de leerlingen 

worden de vragen rondom veiligheid meegenomen. Jaarlijks delen we onze resultaten met de Inspectie van 

het Onderwijs.  

 

Lesgebonden activiteiten. 

Cultuurtraject 

De school heeft ervoor gekozen de leerlingen in elk leerjaar culturele activiteiten aan te bieden. De leerlingen 

uit de drie eerste leerjaren maken elk schooljaar kennis met met een ‘culturele uiting’. Ze bezoeken 

exposities, theatervoorstellingen of concerten. Ook cultuurhistorische stadswandelingen en bioscoopbezoek 

zijn mogelijkheden. Bij alle culturele activiteiten geldt dat ze ingebed worden in de lespraktijk, hetzij in de 

vorm van workshops, hetzij in de vorm van lesbrieven.  

De leerlingen van 3 Mavo/Vmbo komen bij het vak KCKV in aanraking met kunst en cultuur. Daarbij neemt 

elke leerling tenminste deel aan vier activiteiten die verdeeld zijn over dans, drama, bouwkunst, beeldende 

kunst en film.  

Voor het vak KCKV bezoeken de leerlingen van de klassen 4 en 5 havo/vwo – deels zelfstandig, deels 

klassikaal – minimaal zes culturele evenementen, zoals exposities en theatervoorstellingen.  

 

Sport 

De leerlingen van de examenklassen Havo, Atheneum en Gymnasium volgen – in het kader van de lessen 

lichamelijke opvoeding – gedurende het eerste semester diverse sportactiviteiten: skiën, aerobic, klimmen 

(klimmuur), golfen, snorkelen, kanoën, squashen enz. 

 

Arbeidsoriëntatie  

Elke leerling van 3 vmbo/mavo wordt tijdens de arbeidsoriëntatie week in een bepaalde instelling  

of onderneming geplaatst om zodoende te ervaren wat het arbeidsproces inhoudt. De voorbereiding van de 

arbeidsoriëntatie geschiedt tijdens de mentorlessen.  

 

Dagexcursies 

Voor leerlingen van diverse leerjaren en afdelingen worden door docenten van een bepaald vak of van een 

combinatie van vakken dagexcursies georganiseerd. Voorbeelden: het Rijksmuseum voor Oudheden 

(Leiden); het Louvre en Musée d’Orsay (Parijs); musea in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam; TU 

Delft; Spoorweg-museum; Den Haag (Gevangenpoort en Tweede Kamer); Europoort; Archeon; Ieper 

(België); enz.  
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Buitenlessen 

Op het Willem de Zwijger College vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich breed oriënteren en 

ontwikkelen. Leerlingen en docenten stimuleren en organiseren daarvoor allerlei activiteiten.  

● In het kader van kerst worden op de vestigingen activiteiten 

georganiseerd.  

● Bezoeken aan culturele evenementen. Door de goede contacten die 

de school onderhoudt met de culturele instellingen in de regio en 

daarbuiten is het vaak mogelijk tegen gereduceerde prijzen de 

voorstellingen te bezoeken. Soms is het ook mogelijk een kijkje achter 

de schermen te krijgen: repetities te bezoeken e.d.  

● De school heeft in de loop van het schooljaar activiteitendagen 

geclusterd in een activiteitenweek en een reisweek. In deze weken 

worden allerlei (onderwijs-gerelateerde) activiteiten georganiseerd.  

● Voor leerlingen is er in de Willem Junior Academie de mogelijkheid 

om zich te verdiepen en bekwamen in tal van onderwerpen. Van het 

behalen van een certificaat ‘Cambridge Englisch’ tot 3D-ontwerpen en 

van fotografie tot de debat club; van een taal leren tot zang en dans. 

De Willem Junior Academie maakt deel uit van de flexuren en valt 

daarmee binnen de door leerlingen te maken onderwijstijd.   

● Op onze beide vestigingen wordt de sportklas aangeboden. 

● Speciaal voor de onderbouw worden er op de vestiging Hardinxveld-

Giessendam in samenspraak met de leerlingenpanel regelmatig 

inloopavonden georganiseerd.  

● Het excellentietraject is gestart omdat wij vinden dat begaafde 

leerlingen uitgedaagd moeten worden om zich verder te ontwikkelen. 

Ook willen wij als school aansluiten op de verrijkingstrajecten (plus-

groepen) die op de meeste basisscholen worden aangeboden. 

Leerlingen die aan dit traject deelnemen, volgen twee uur per week een 

uitdagende module in plaats van twee reguliere lessen. Iedere module 

duurt ongeveer 6 weken en de onderwerpen variëren van sterrenkunde 

en robotica tot culturele antropologie of een gastles over 

programmeren of Chinees. Binnen de modules wordt zowel aandacht 

besteed aan metacognitieve vaardigheden als studievaardigheden.  
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Studiereizen/schoolreizen 

We organiseren jaarlijks schoolreizen voor de brugklasleerlingen en studiereizen voor de leerlingen in Mavo 

3, Havo 4 en VWO 4.  

 

De afgelopen jaren zijn niet alle reizen georganiseerd als gevolg van de coronapandemie. We vragen de 

leerlingen een bijdrage in de kosten voor deze reizen. Met de Medezeggenschapsraad worden de maximale 

ouderbijdragen hiervoor afgesproken. De bijdrage in de kosten is vrijwillig. Wel wordt vooraf gevraagd de 

bereidheid om te betalen uitgevraagd. Dit gebeurt bij de inschrijving. Bij onvoldoende bereidheid of een te 

laag aantal inschrijvingen kunnen we de reis of reizen annuleren. Dit voorbehoud maken we omdat de 

bekostiging door het Rijk van de scholen voor voortgezet onderwijs niet voorziet in de middelen voor deze 

reizen.  
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5. Begeleiding 

Leerlingbegeleiding 

Omdat we leerlingen in toenemende mate zelf willen laten kiezen wanneer ze wat en hoe willen leren, is een 

goede begeleiding van groot belang. Elke leerling heeft een leercoach, met wie er minimaal 1x per 3 weken 

een gesprek plaats vindt. Dit gesprek wordt door de leerling zelf voorbereid met behulp van een leerplanner, 

een soort agenda om te plannen en te reflecteren.  

Het doel van de begeleiding is leerlingen in staat stellen goede keuzes te maken, waardoor ze optimaal 

kunnen presteren en iedere leerling zich op school thuis voelt.  

 

Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding 

De begeleiding van een leerjaar of afdeling wordt gedaan door vakdocenten, coaches en een 

afdelingsmanager; de laatsten vormen een team. De school kent bovendien personen die deskundig zijn op 

een bepaald terrein: 

● de zorgcoördinator 

● de schooldecaan / schoolloopbaanbegeleider 

● de remedial begeleider 

● de counselors (vertrouwenspersoon) 

● de Begeleider Passend Onderwijs 

● de dyslexiecoördinator, rekenondersteuning, faalangstreductietrainers 

en kanjertrainers.  

De schoolgeneeskundige begeleiding is in handen van een jeugdarts en medewerkers van de Dienst 

Gezondheid & Jeugd ZHZ 

 

Volgen van de ontwikkeling van de leerling op school 

In het kader van de begeleiding van de leerling worden van elke leerling gegevens verzameld en opgeslagen 

in een dossier. Deze dossiervorming stelt de school in staat de vorderingen van de leerling te volgen. 

Eventuele problemen kunnen dan in een vroeg stadium gesignaleerd worden, zodat er zo snel mogelijk iets 

aan gedaan kan worden.  
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Leerlingvolgsysteem (LVS) 

De verwerking van deze gegevens geschiedt in Magister: een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem In het 

dossier wordt opgenomen: 

● het aanmeldingsformulier; 

● het onderwijskundig rapport van de basisschool;  

● gegevens betreffende eventuele leermoeilijkheden en handelings-

plannen; 

● verslagen van besprekingen met de leerling en ouders/verzorgers;  

● gegevens van de rapportvergaderingen (incl. rapportcijfers).  

De LVS-dossiers van de leerlingen van een bepaalde groep/klas worden beheerd door de afdelingsmanager.  

Zorgcoördinator 

Op onze school is de heer G. Rolloos de zorgcoördinator. De zorgcoördinator wordt door coaches en 

docenten ingeschakeld als leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. De zorgcoördinator 

bekijkt welke extra ondersteuning nodig is voor een leerling en zet indien nodig extra begeleiding in, zoals 

een arrangement, coach-training of training voor een leerling.  

 

Dyslexie 

Het Willem de Zwijger College houdt rekening met leerlingen die dyslexie hebben. Indien nodig wordt er een 

begeleidingstraject ingezet. Leerlingen met dyslexie kunnen meer tijd krijgen om toetsen te maken. Zij 

hebben ook recht op hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld voorleessoftware. In het eerste jaar bekijkt de 

zorgcoördinator met de dyslectische leerling en ouders/verzorgers wat de mogelijkheden zijn.  

Ondersteuning extern 

Jeugdteam 

Het Willem de Zwijger College werkt nauw samen met de Jeugdteams van verschillende gemeentes. In deze 

jeugdteams zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Het schoolmaatschappelijk werk is hierin de 

verbindende factor en maakt binnen onze school deel uit van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om 

vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden. 

 

Meldcode aandachtsfunctionaris 

Onze school heeft een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Als aandachtsfunctionaris is de 

zorgcoördinator aangesteld. Bij signalen van kindermishandeling volgen wij de landelijk vastgestelde stappen 

van de meldcode. Indien nodig gaan we over tot een melding bij Veilig Thuis. Ouders worden hiervan op de 

hoogte gesteld.  
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Leerlingen die extra hulp nodig hebben op sociaal emotioneel gebied of door problemen in de thuissituatie 

kunnen begeleiding krijgen van de schoolmaatschappelijk werker (SMW’er). De begeleiding is kortdurend, 

als er intensievere begeleiding of hulp nodig is volgt er een verwijzing naar andere instanties zoals de 

jeugdteams. De SMW’er op het Willem de Zwijger College in Papendrecht is mevrouw Alexandra Geldrop 

en in Hardinxveld-Giessendam mevrouw Angela Wagemakers.  

 

Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2018 is passend onderwijs geregeld door Vereniging Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs. Als leerlingen of docenten behoefte hebben aan extra ondersteuning bij (leer)problemen kan er 

via het samenwerkingsverband een beroep worden gedaan op begeleiders passend onderwijs (BPO-er). Als 

er behoefte is aan extra ondersteuning, wordt er in overleg met de zorgcoördinator een traject uitgezet.  

Voor problemen die niet in de reguliere lessen of tijdens de coaching opgelost kunnen worden, zijn speciale 

vormen van leerlingbegeleiding. Indien er sprake is van deze specifieke problemen fungeert de coach als 

intermediair tussen de leerling/ouders of verzorgers en de personen die deze speciale begeleiding verzorgen.  

Over de opvang en begeleiding van leerlingen met een handicap is beleid ontwikkeld. Een persoonlijk 

gesprek hierover wordt door de school op prijs gesteld.  

Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor ontheffing van een vak als zij door dit vak ernstig belemmerd 

worden in hun schoolloopbaan. Deze ontheffing moet aan de inspectie worden voorgelegd. Informatie over 

deze ontheffings-regeling is op school verkrijgbaar.  

Er wordt studiebegeleiding gegeven aan leerlingen, waarbij faalangst/examenvrees is geconstateerd.  

 

Veiligheidsbeleid 

Een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers is meer dan een prettige sfeer op school. Wij willen 

investeren in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels hoe je met elkaar omgaat. 

Daarnaast willen we op tijd signaleren en gericht optreden.  

Voor de fysieke veiligheid in en om het gebouw is er een arbo-werkgroep en een preventiemedewerker 

In het veiligheidsplan is bijvoorbeeld een anti-pestprotocol opgenomen. Er staat ook  beschreven hoe het 

schoolbestuur om kan gaan met agressie en geweld tegen medewerkers en/of leerlingen. Bij ernstige 

incidenten wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 

Pesten 

Onze school hanteert een anti-pestprotocol dat erop gericht is om te voorkomen dat vertrouwen wordt 

geschaad. Hierin staat beschreven hoe vertrouwen van de leerlingen in ons en tussen leerlingen onderling 

weer hersteld kan worden. Na een melding van pesten wordt het stappenplan gevolgd dat in het protocol is 

beschreven. Op onze website kunt u dit protocol terugvinden.  
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Meldingen kunnen worden gedaan bij onze anti-pest coördinator: mevrouw Caroline Oudeman. 

 

Vertrouwenspersonen 

Het Willem de Zwijger College beschikt over 2 vertrouwenspersonen.  

Leerlingen kunnen daar terecht als er iets is gebeurd waar ze liever niet met ouders of vrienden over praten.  

Vertrouwenspersonen: 

● De heer H. Willemse 

● Mevrouw W. Broekhuizen 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel waarin wordt beschreven welke ondersteuning kan 

worden geboden. Dit profiel kunt u terugvinden op onze website. 

Daarnaast biedt onze school voor de hele regio een speciaal traject ‘Nederlands als tweede taal’ en een 

programma voor hoogbegaafde leerlingen.  

 

Opleidingsschool 

Het Willem de Zwijger College is een opleidingsschool die in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, de 

Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden toekomstige docenten opleidt. Dit houdt in dat studenten 

in opleiding door docenten worden opgeleid. Leraar zijn ervaar je niet op de hogeschool of universiteit. Deze 

ervaring wordt concreet door met leerlingen te 

werken in een vertrouwde omgeving. In deze omgeving wordt de leraar-in-opleiding begeleid door een van 

onze professionals. Hierdoor waarborgen wij als school de kwaliteit van personeel en toekomstige collega’s. 

In het kader van deze opleiding worden soms video-opnames gemaakt in de klas. De beelden worden alleen 

in school gebruikt  voor de begeleiding en de beoordeling van de leraar-in-opleiding. De beelden worden 

direct na de beoordeling vernietigd. 

Naast het samen opleiden van toekomstige docenten is RPO Rijnmond een platform waarbij scholen uit de 

omgeving kijken naar de verschillende invalshoeken bij de vormgeving van onderwijs. 

 

Voor meer informatie: https://rpo-rijnmond.nl/ 

De coördinatie binnen onze school is in handen van: mevrouw P. Rousian (schoolopleider) 

 

  

https://rpo-rijnmond.nl/
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6. Inschrijven  

Inschrijving en plaatsing brugklas 

De aanmelding van leerlingen van de openbare basisscholen in de regio gaat via de basisschool. Voor 

leerlingen die van andere basisscholen komen kan er op de website een inschrijfformulier gedownload 

worden. Het ondertekende en volledig ingevulde inschrijfformulier kan opgestuurd worden. De inschrijving is 

pas definitief indien de basisschool het onderwijskundige rapport opgestuurd heeft en er contact met de 

basisschool is geweest. Bij inschrijving voor 15 maart in één van de door ons aangeboden schoolsoorten, 

kunnen wij een plaatsing garanderen. 

Inschrijving en plaatsing overige leerjaren 

Voor het aanmelden voor een 2e of hogere klas kunt u op de website het juiste inschrijfformulier downloaden 

of aanvragen bij de administratie (078-6417970). Het volledige formulier kunt u opsturen naar de 

hoofdvestiging in Papendrecht (Postbus 1105, 3350 CC in Papendrecht). De inschrijving is pas definitief als 

er een gesprek is geweest met de afdelingsmanager en deze zijn goedkeuring heeft gegeven.  

 

Schoolpas 

In Papendrecht krijgen alle leerlingen aan het begin van het jaar een nieuwe schoolpas. Deze krijgen ze van 

school en is gratis. Deze pas heeft de leerling nodig voor:  

● Lenen van Chromebook  

● Lenen van boeken  

● Kopen van kaartje voor schoolfeest 

● Legitimeren d.m.v. schoolpas bij schoolfeest 

In Hardinxveld-Giessendam krijgen alle leerlingen een 2-jarige schoolpas. Deze krijgen ze van school en is 

gratis. De schoolpas van Hardinxveld-Giessendam heeft een chip waarmee de leerling zijn kluisje kan 

openen.  

Bij verlies van de schoolpas kan tegen betaling een nieuwe pas aangevraagd worden bij het 

leerlingserviceplein.  

 

Kluisjes 

Op de school kun je een kluisje huren. De huur is voor 1 schooljaar. In Hardinxveld-Giessendam houdt de 

leerling gedurende de hele schoolloopbaan hetzelfde kluisje. In Papendrecht is dat vanaf het 3e leerjaar. Bij 

verlies van 1 of beide sleutels worden er kosten voor aanschaf van een nieuw slot incl. sleutels in rekening 

gebracht.  
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7. Lestijden en verzuim 

Rooster 

Op het Willem de Zwijger college maken we gebruik van een 40 minutenrooster. De pauzes voor de onder- 

en bovenbouw zijn gescheiden van elkaar. Onderstaand de lestijden van de onder- en bovenbouw.  

 

Absentie en verzuim 

Mocht een leerling niet op school komen, vinden we het wel belangrijk dat op school bekend is wanneer en 

waarom een leerling de school niet bezoekt. De volgende procedures gelden hiervoor.  

 

Afwezigheids- en betermelding 

Ouders/verzorgers hebben de plicht om ziekte van hun kind iedere dag ’s morgens ten minste een half uur 

voor aanvang van het eerste les- of flexuur te melden. Absentieregistratie en –controle is op onze school een 

belangrijk speerpunt. Absenten worden dagelijks in ons leerling administratiesysteem geregistreerd. Als blijkt 

dat een leerling niet op school is, zonder dat daar een verklaring voor is, wordt er contact opgenomen met 

de ouders/verzorgers. Elke vorm van afwezigheid in verband met bezoek aan arts, tandarts, orthodontist enz. 

dient een dag van tevoren te worden gemeld. 

 

Wanneer een leerling ziek is, kan hij/zij ziek worden gemeld via e-mail, telefonisch of Magister ouder app: 

● Papendrecht:  ouder@wdezwijger.nl 

078-6417970 

● HG:   infohg@wdezwijger.nl 

0184-613711 

 

Wanneer de leerling beter is kan de ouder/ verzorger opnieuw een email sturen of dit telefonisch doorgeven. 

Een leerling mag als hij/zij beter is eventueel ook een briefje inleveren bij het serviceplein in Papendrecht en 

in Hardinxveld-Giessendam bij de afdelingsassistent.  

 

 

  

mailto:ouder@wdezwijger.nl
mailto:infohg@wdezwijger.nl
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Langer en/of meer ziekteverzuim 

Wanneer de leerling meer dan 5 dagen aaneengesloten ziek is of een hoge frequentie van verzuim heeft, 

volgt een gesprek van de coach met leerling en ouders. Is de leerling 15 dagen of langer achtereen ziek, of 

meer dan 3x per trimester, dan wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ ingeschakeld. De Dienst 

Gezondheid & Jeugd ZHZ adviseert leerling, ouders en school. Dit advies wordt opgenomen in het leerling 

dossier. Deze leerling wordt besproken in het zorgteam. Hier wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt 

besproken met leerling en ouders. Indien men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of medewerking 

weigert aan onderzoek van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ of andere betrokken instelling(en), wordt er 

aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten melding gemaakt van 

vermoedelijk ongeoorloofd verzuim.  

 

Op tijd in de les 

Leerlingen die te laat komen, worden gemeld in Magister. Bij drie maal te laat krijgen de ouders/verzorgers 

een waarschuwing per brief en komt de leerling 2 uur terug. Bij negen maal te laat krijgen de 

ouders/verzorgers een brief en wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig 

Schoolverlaten ingeschakeld.  

Mocht blijken dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan volgt een sanctie. In eerste instantie wordt deze 

opgelegd door de school, in een later stadium wordt Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig 

Schoolverlaten ingeschakeld.  

 

Verlof 

Vakantieverlof 
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om 

tijdens alle schoolvakanties 2 weken aaneengesloten op gezinsvakantie te gaan, dan kan éénmaal per 

schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag een officiële 

werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Overigens, de verlofperiode mag ten hoogste tien 

schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen.  

 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden 
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan 

bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover deze niet buiten schooltijd 

kunnen plaatsvinden), verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Een aanvraag 

voor extra verlof moet in principe minimaal een maand van tevoren bij de afdelingsmanager worden 

ingediend. 
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Onderwijstijd 
De vakantieregeling en de lessentabel zijn zo ingericht, dat ze voldoen aan de eisen die door de overheid 

hieraan worden gesteld.  

Er wordt gebruik gemaakt van flexuren waarbij leerlingen in samenspraak met hun coach zich kunnen 

inschrijven voor een vak om bijvoorbeeld extra instructie te krijgen of juist de verdieping.  

 

Lesuitval 
Wanneer door afwezigheid van docenten lessen vervallen proberen we ‘gaten’ in het rooster zo veel mogelijk 

op te vullen door lessen te verplaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunnen leerlingen, indien mogelijk, 

inschrijven voor een flexuur of aan zelfstudie doen op de leerpleinen.  

 

Lesvrije dagen schooljaar 22-23 
 

Opstartdag Ma 22-09-2022 

Herfstvakantie Week 43 

Kerstvakantie Week 52 en week 1 

Voorjaarsvakantie Week 9 

Goede vrijdag Vr 07-04-2023 

Tweede Paasdag Ma 10-04-2023 

Meivakantie Week 17 en week 18 

Hemelvaartsdag Do 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Tweede pinksterdag Ma 29-05-2023 

Organisatiedagen Week 28 

Zomervakantie Ma 10-07-2023 t/m Vr 18-08-2023 
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8. Voorzieningen 

 

Leerlingserviceplein  

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht heeft een leerlingserviceplein. Openingstijden: ma t/m do van 

8.00 – 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 – 14.30 uur. Op het leerlingserviceplein kun je als leerling alle zaken 

rondom leerlingzaken regelen. Daarnaast is er genoeg ruimte voor zelfstudie en het werken aan 

groepsopdrachten. Op het leerlingserviceplein gelden dezelfde regels als in de lokalen en studiehallen. 

Computergebruik en zitten in de stilteruimte kan alleen na aanmelding bij de balie met je eigen schoolpas.  

In de bibliotheek kun je boeken lenen, de krant lezen, boeken inkijken, of rustig huiswerk maken. De meeste 

boeken mag je mee naar huis nemen. Alleen naslagwerken mogen niet meegenomen worden. De 

uitleenperiode van de boeken is 3 weken. Je kunt alleen boeken lenen, als je je eigen schoolpas bij je hebt. 

De uitleenperiode kan met 3 weken verlengd worden, mits het betreffende boek niet gereserveerd is. 

De boete voor het te laat terugbrengen van een boek is € 0,05 per boek per dag.  

 

Functionaris gegevensbescherming 

Onze school gebruikt persoonsgegevens en wisselen deze uit. Wij volgen hierin alle opgestelde richtlijnen 

van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).  

Op het Willem de Zwijger College hebben we een functionaris gegevensbescherming van het Willem de 

Zwijger College. Dit is dhr. Ir. L.J. Wasmus. Mailadres: privacy@wdezwijger.nl.   

 

Verloren en gevonden 

Indien leerlingen iets zijn verloren of iets hebben gevonden binnen het schoolterrein moeten zij dit aangeven 

of afgeven bij de conciërge. Bij het leeringserviceplein worden alle verloren en gevonden voorwerpen 

bewaard.  

 

Kleding 

Op het Willem de Zwijger College worden bepaalde eisen aan kleding gesteld. Alle jassen, petten e.d. worden 

in kluisjes opgeborgen of blijven achter in de garderobe.  

De leerling is vrij in de keuze van het uiterlijk. Echter de kleding moet voldoen aan de eisen van hygiëne en 

veiligheid, die door de school zijn gesteld. De kleding is in overeenstemming met de algemeen geldende 

fatsoensnormen. Gezichts- bedekkende kleding, van welke soort dat dan ook is, is verboden.  

Het is de leerling niet toegestaan tekens of symbolen te dragen die kunnen worden uitgelegd als racistisch 

of anderszins discriminerend.  

  

mailto:privacy@wdezwijger.nl
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Het dragen van een hoofddoek wordt om veiligheidsredenen tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding 

afgeraden. Leerlingen, die vanwege religieuze overtuiging een hoofddoek dragen, is het toegestaan tijdens 

deze lessen een sporthoofddoekje te dragen. Het gaat hierbij uitsluitend om een sporthoofddoekje van het 

merk ‘Capsters’, model ‘Capsters sports team’, dat door de leerling wordt aangeschaft.  

Leerlingen die een hoofddoek dragen in de practicumlessen NaSK en Scheikunde zijn verplicht de hoofddoek 

te dragen van het merk ‘Capsters’ die bij de lessen lichamelijke opvoeding toegestaan is. Het genoemde 

sporthoofddoekje kost € 19,50 en is verkrijgbaar via: www.capsters.com.  

 

Leerlingenstatuut 

Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van alle leerlingen staan. 

Daarbij valt te denken aan regelingen rondom te laat komen, toetsplanning, straffen, hoeveelheid huiswerk 

enzovoort. Het leerlingenstatuut is te vinden in Magister, maar kan ook op de website worden geraadpleegd.  

http://www.capsters.com/
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9. Communicatie 

Ouders 

Nieuwsbrief 

Het Willem de Zwijger College vindt het belangrijk goede contacten met de ouders/verzorgers van de 

leerlingen te onderhouden. Gedurende het jaar ontvangt u diverse nieuwsbrieven per mail.  

 

Magister (Papendrecht) en LP (Hardinxveld-Giessendam) 

Met Magister heb je als ouder altijd en overal zicht op de laatste informatie. Je logt in met de gegevens die 

je van school hebt gekregen. Je kunt eenvoudig de agenda bekijken, de behaalde resultaten, het 

lesmateriaal, het rooster of de aanwezigheid.  

Voor Hardinxveld-Giessendam wordt gebruik gemaakt van een Learning Portal (LP) waar de voortgang van 

de leerling wordt bijgehouden. Ook hiervoor krijgen ouders een persoonlijke inlog. 

 

Ouderavonden 

Naast de schriftelijke informatie zijn er momenten waarop ouders/verzorgers en school elkaar kunnen 

ontmoeten, bijv.: kennismakingsavonden, informatieavonden en contactavonden.  

 

Ouderraad 

De ouderraad is een overlegorgaan binnen de school dat onder meer tot doel heeft de bloei van de school 

te bevorderen. Beide vestigingen hebben een eigen ouderraad.  

De verkiezingen van de leden van de ouderraad vindt plaats op de jaarlijkse algemene ouderavond waar ook 

het jaarverslag en het financiële verslag worden aangeboden. Naast het ondersteunen en stimuleren van 

activiteiten voor de leerlingen, heeft de ouderraad tot taak de ouders voor de school te interesseren. 

Bovendien is het belangrijk dat de ouders daadwerkelijk betrokken worden bij diverse activiteiten binnen de 

school, zoals het verstrekken van consumpties tijdens de schoolavonden.  

Leerlingen 

Magister (Papendrecht) en LP (Hardinxveld-Giessendam) 

Met Magister heb je als leerling altijd en overal zicht op de laatste informatie. Je logt in met de gegevens die 

je van school hebt gekregen. Je kunt eenvoudig de agenda bekijken, de behaalde resultaten, het 

lesmateriaal, het rooster of de aanwezigheid. Je ouders hebben hier ook toegang toe.  

Voor Hardinxveld-Giessendam wordt gebruik gemaakt van een Learning Portal (LP) waar de voortgang van 

de leerling wordt bijgehouden. Hiervoor krijg je een persoonlijke inlog. Je ouders hebben hier ook toegang 

toe. 
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Beeldschermen 

Op de beeldschermen van de school staat informatie over de activiteiten. Op deze beeldschermen staat ook 

een overzicht van leerkrachten die zich die dag afwezig zijn en eventuele uren die daardoor uitvallen. 

Klachten 

Klachtenregeling 

Een klacht kan worden ingediend bij: de directie of de klachtencommissie. Op onze website staat de 

klachtenregeling van het Willem de Zwijger College. U kunt hierin terugvinden hoe de verdere behandeling 

van de klacht verloopt.  
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10. Financiën  

Schoolboeken 

Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt de regeling ‘gratis schoolboeken’. Aan het einde van 

het schooljaar worden de ouders en leerlingen geïnformeerd over de mogelijkheid om de boeken bij het 

boekenhuis Iddink te bestellen.  

 

Chromebook 

Op het Willem de Zwijger College werken we met Chromebooks. Brugklassers kunnen via school een 

Chromebook aanschaffen. Dit kan via huur of koop. Op onze website staat een flyer met alle informatie over 

Chromebooks. De Chromebooks zijn voorzien van alle instellingen en software die nodig is voor een goed 

en veilig gebruik op school. De school draagt bij in de kosten om zo de huur of aanschaf zo goedkoop mogelijk 

te houden. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het voortgezet onderwijs in Nederland is tegenwoordig vrijwel gratis. De overheid heeft geen schoolgeld 

meer en de leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Echter, niet alles 

wordt door het Ministerie van Onderwijs betaald. Omdat de school het belangrijk vindt door het aanbieden 

van extra activiteiten het schoolklimaat te bevorderen en de ontwikkeling van uw kind te stimuleren, vragen 

wij u om een beperkte financiële bijdrage.  

Het Willem de Zwijger College hanteert de gedragscode schoolkosten Voortgezet Onderwijs, vastgesteld 

door belangenverenigingen van ouders en besturenorganisaties. Deze code houdt in dat de hoogte van de 

schoolkosten voor ouders/verzorgers geen belemmering vormt om het verplichte onderwijsprogramma te 

volgen. Daarom spant het Willem de Zwijger College zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden 

met behoud van kwaliteit.  

Verdeling vrijwillige ouderbijdrage 

We houden de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. De hoogte van de ouderbijdrage is 77,50 euro. Dit 

wordt als volgt besteed:  

Bijdrage ouderraad;   € 4,90 

Bijdrage verzekering;   € 4,40 

Bijdrage activiteiten;   € 42,40 

Bijdrage materiaal / ICT;  € 19,80 

Bijdrage CJP Pas;   € 6,00 

Voor de huur van een kluisje wordt € 19,00 in rekening gebracht.   

  


