
Willem junior Academie



Wat is het?

De Willem Junior Academie bestaat uit een groot 

aantal modules die voornamelijk op de dinsdag- of 

woensdagmiddag worden aangeboden. Het aanbod van 

de WJA is voor iedereen, ongeacht leerjaar of niveau, en 

heel divers. Je kunt sportieve, creatieve of technische 

modules kiezen om zo een (nieuwe) passie te ontwikkelen! 

Inschrijven voor deze modules gaat via magister. Een 

module wordt van vakantie tot vakantie aangeboden, 

dit zijn gemiddeld 6 lessen. Een week voor de vakantie 

kun je je uiterlijk voor een nieuwe module opgeven. In 

magister vind je deze specifieke inschrijftermijnen, de 

tijden en zijn ook alle andere voorwaarden en spelregels 

te vinden van de WJA.

https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=002b699701d84b93b953a1a6d7324ce9&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-willemdezwijger.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwillemdezwijger.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520opp.read%2520opp.manage%2520attendance.overview%2520calendar.ical.user%26state%3Dfe234fc4a8fe4bd280338aff60921c07%26nonce%3D5a959ca3f82d4cb6b2c6b9670d286a79%26acr_values%3Dtenant%253Awillemdezwijger.magister.net


Modules van een jaar

Golden Army 
Houd je van dansen? Dan is dé school 
dancecrew iets voor jou! We werken een 
jaar lang aan verschillende dansstukken 

met als afsluiting een spetterend optreden in theater de 
Willem. We dansen verschillende dansstijlen en door het 
jaar heen proberen we altijd nog een aantal keer op te 
treden, bijvoorbeeld spontaan op de Meent. Dus kom jij 
ons team versterken?!

Muziekacademie 
Houd je van muziek maken en zou je dat 
graag met andere muzikanten doen? De 
lessen van de Muziek Academie bieden 

jou de mogelijkheid om met andere muzikanten samen 
te spelen en podiumervaring op te doen. De geoefende 
nummers zullen tijdens verschillende optredens op 
school en daarbuiten door jullie worden gespeeld. Het 
doel zal ook dit jaar weer het grote theaterconcert zijn. 
Voor deze module is enige vaardigheid in zang of op een 
instrument vereist.

D-BATE Sportklas 1 en 2 Cambridge English Schoolredactie

Volg Golden Army op Instagram

https://www.instagram.com/wjagoldenarmy/
https://www.instagram.com/wjagoldenarmy/
https://www.instagram.com/wjagoldenarmy/


D-BATE 
De debatclub van de Willem. Debatteren 
is een kunst, een sport en een spel. 
Het is ‘overtuigend zeggen wat je 

vindt en waarom je dat vindt’. Hierdoor krijg je meer 
zelfvertrouwen en leer je hoe je jezelf moet presenteren. 
De Willem heeft een onderbouwteam (je mag meedoen 
vanaf de brugklas) en een bovenbouwteam. We doen 
aan spel-debatten, teamdebatten, maar ook aan speech-
training. Deelname aan D-BATE staat goed op je CV of 
bij de aanmelding voor een vervolgopleiding, waar het 
steeds belangrijker wordt om jezelf te onderscheiden.

Sportklas 1 en 2 
“Ben je sportief? Vind je het leuk 
om met sport bezig te zijn? Ben je 
sociaal?” Heb je al deze vragen met ‘Ja’ 

kunnen beantwoorden, dan is de sportklas echt iets 
voor jou! Leerlingen in de sportklas zijn iedere week 2 
lesuren EXTRA bezig met sport met als voornaamste 
doelstelling: Plezier halen uit bewegen en het ervaren 
van samen sporten binnen een super sociaal klimaat. 
De inschrijvingen zijn gesloten, maar wil je toch nog 
meedoen, vraag dit even aan de gymdocent.

Modules van een jaar

Golden Army Muziekacademie Cambridge English Schoolredactie

Volg de Sportklas op Instagram

https://www.instagram.com/sportklas_wdzc_papendrecht/


Cambridge English 
Een waardevolle aanvulling op het havo/
vwo diploma. De lessen Cambridge 
starten zo snel mogelijk na de 

zomervakantie. De werving voor deze lessen heeft voor 
de zomervakantie namelijk al plaatsgevonden. Zit je 
nu in havo-4, vwo4 of vwo-5 en had je eigenlijk alsnog 
willen meedoen? Geef je dan zo spoedig mogelijk op bij 
je docent Engels!

Schoolredactie 
Video’s maken, artikelen schrijven en 
leren interviewen, lijkt het jou leuk om 
meer te leren over media, communicatie 

en marketing? Dan is de Schoolredactie echt iets voor 
jou! De Schoolredactie is niet alleen leuk, maar ook 
leerzaam. Zo leer je hoofd- en bijzaken scheiden, hoe je 
een boodschap kort en krachtig weergeeft en hoe je beter 
kan presenteren (in welke vorm dan ook). Meer weten? 
Kijk op Magister en geef je op!

Modules van een jaar

D-BATE Sportklas 1 en 2Golden Army Muziekacademie



Nog geen keuze kunnen maken?

ER IS MEER!
MAAK EEN SNELKEUZE DOOR OP 1 VAN DE KNOPPEN TE KLIKKEN.

3D Tekenen

Tafeltennis

Inleiding in het
Nederlandse (straf)recht

Skiën of Snowboarden

Weerbaarheid

Basisveiligheid VCA

Basketbalclinic

Reanimatiecursus

Italiaans op vakantie

Yoga

Arduino

Crafty Bits!

Gebarentaal

Ondernemerschap



Skiën of Snowboarden 
Wil je in zes weken leren 

skiën, snowboarden of je techniek 
verbeteren, zodat je goed voorbereid 
op wintersport kunt gaan? Dan is de 
borstelbaan in Dordrecht dé ideale 
plek voor je! Dicht bij huis met goede 
begeleiding in kleine groepjes. 
Let op: deze module wordt op locatie 
gegeven door de externe partij 
(Skicentrum Drechtsteden).

3D Tekenen 
Tijdens de cursus 3D tekenen 

gaan we ontwerpen en tekenen in het 
programma Sketch up en Inventor. Je 
gaat zelf een digitaal ontwerp maken 
en na afloop van de cursus kun je 
dit mee naar huis nemen. Tijdens 
deze lessen maak je kennis met de 
technieken van de lasersnijmachine 
en de 3D printer.

Reanimatiecursus 
De stichting Reanimatie 

Drechtsteden komt deze cursus 
geven op school. Behalve dat je leert 
reanimeren op een hele vette beat 
krijg je uitleg over het bedienen van 
een AED-apparaat.

Modules per periode

TERUG naar overzicht ‘Modules per periode’



Crafty Bits! 
Alles in is de winkel te koop, 

maar zelf maken is veel leuker! 
Je leert de basis van branden en 
naaldvilten. Daarna kun je zelf kiezen 
wat je einddoel wordt: een tas, een 
sjaaltje of toch iets anders? Je kunt 
ook meewerken aan een project voor 
een goed doel. Iedereen is welkom 
bij ‘crafty bits’. Of je nu heel creatief 
bent of toch iets minder: je gaat 
allemaal met iets moois naar huis.

Tafeltennis 
Tafeltennis, wie kent het niet. 

Iedereen heeft weleens een balletje 
geslagen op de camping of tijdens 
de gymles op school. Nu kan dit ook 
tijdens WJA. Tafeltennis is naast een 
gezellig en vermakelijk spel ook een 
serieuze sport. Dat had je vast niet 
gedacht! Lijkt het jou leuk om jouw 
skills voor de vakantie te verbeteren 
schrijf je dan in! Heb je een eigen 
batje neem deze dan mee, anders 
wordt er voor materiaal gezorgd.

Weerbaarheid 
Tijdens deze module 

leer je simpele en effectieve 
zelfverdedigingstechnieken 
waardoor je fysiek en mentaal 
weerbaarder/sterker wordt. Je 
ontvangt na afronding van de 
module een certificaat.

Modules per periode

TERUG naar overzicht ‘Modules per periode’



Italiaans op vakantie 
Wie gaat er graag naar Italië op 

vakantie en zou het leuk vinden om 
zichzelf verstaanbaar te maken? Dan 
is deze cursus iets voor jou!! Je leert 
je in verschillende situaties te redden 
in het Italiaans; in het hotel, op de 
camping, in een restaurant, bij de bus, 
jezelf voorstellen aan die leuke jongen 
of dat leuke meisje en nog veel meer. 
Je krijgt eenvoudige opdrachten, heel 
weinig grammatica en de hoognodige 
werkwoordsvervoegingen. Schroom 
niet en geef je op!

Gebarentaal 
Heb je altijd al meer willen 

leren over Nederlands ondersteund 
met gebarentaal? Leer gebaren als je 
naam kunnen spellen, hamsteren en 
iemand begroeten.

Inleiding in het 
Nederlandse (straf)recht 

Wellicht heb je al eens overwogen 
om rechten te gaan studeren maar 
weet je niet precies wat deze studie 
inhoudt. Of heb je je afgevraagd wat 
termen als voorwaardelijk, TBS of 

met voorbedachte rade betekenen. 
Of....heb je altijd al willen weten hoe 
een rechtszaak verloopt, wat het 
verschil is tussen een overtreding en 
een misdrijf, wat er gebeurt wanneer 
je een boete niet betaalt, of wanneer 
je in hoger beroep kunt gaan. Deze, 
en nog veel meer vragen, komen aan 
bod bij deze inleiding. 

Modules per periode

TERUG naar overzicht ‘Modules per periode’



Basisveiligheid VCA 
Ben jij van plan volgend jaar 

in de elektrotechniek, scheepvaart, 
groenvoorziening, beveiliging of 
bouw te gaan werken? Om ervoor 
te zorgen dat je eruit springt bij de 
werkgever van jouw dromen kan 
het van pas komen op voorhand 
je VCA-diploma te behalen. VCA 
staat voor Veiligheid, gezondheid 
en milieu Checklist Aannemers. 
Dit diploma toont aan dat je de 
basiskennis op het gebied van 
veilig en gezond werken beheerst. 

In Nederland vinden jaarlijks ruim 
90.000 arbeidsongevallen plaats. 
Het behalen van het VCA-diploma is 
dus, naast dat het in vele sectoren 
verplicht is, ook voor je eigen 
gezondheid belangrijk.

Yoga 
Yoga betekent ‘link’, 

‘verbinding’. Verbinding met jezelf. 
Openstaan voor anderen. Een hele 
uitdaging in een maatschappij 
waarin alles en iedereen maar 
doorgaat, waarin het online leven 

soms voor ‘echt’ aangezien wordt en 
waarin alles snel en perfect lijkt te 
moeten. Is het voor jou ook tijd om 
eens uit te loggen en een moment 
helemaal voor jezelf te pakken? 
Schrijf je dan in voor de lessen yoga

Ondernemerschap 
Ben jij geïnteresseerd in 

succesvol ondernemen? Meld je dan 
aan voor deze cursus en wie weet zet 
jij in de toekomst wel je eigen bedrijf 
op!

Modules per periode

TERUG naar overzicht ‘Modules per periode’



Basketbalclinic 
De clinic (of basketballtraining) wordt gegeven 

door spelers en/of trainers met veel ervaring (en zelfs op 
het hoogste basketballniveau) in Nederland. Tijdens de 
groepstraining zullen de ‘fundamentals’ als dribbelen, 
passen en schieten op een leuke en simpele manier aan 
de orde komen. De clinic is opgebouwd op een manier die 
toegankelijk is voor iedereen. In overleg zal de duur van 
een clinic rond de anderhalf uur zijn. De nadruk wordt 
gelegd op plezier en gegarandeerd geeft deze clinic je een 
indruk om nooit meer te vergeten!

Arduino 
Altijd al benieuwd geweest hoe het nu mogelijk 

is dat verschillende apparaten communiceren? Of zelfs 
benieuwd hoe het nu kan dat een computer werkt zoals 
die werkt? Of wil je kunnen begrijpen hoe elektronica nu 
werkt? Hoe de programmatuur ervoor zorgt dat er fysieke 
dingen kunnen gebeuren. Dat is wat je tijdens deze cursus 
gaat doen. Elektronica aansluiten en vervolgens deze 
programmeren om het iets te laten doen.

Modules per periode

TERUG naar overzicht ‘Modules per periode’



Ga naar magister voor de precieze dagen, tijden, duur 
en eventuele kosten van een module. Schrijf je daar 
in via magister in de linkerkolom bij 'activiteiten' en 
klik op het onderdeel (of onderdelen) die jij graag zou 
willen doen! 

LET OP; dit kan alleen op een chromebook/laptop, niet op je mobiel. 

Enthousiast
geworden?!

INLOGGEN MAGISTER

https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=002b699701d84b93b953a1a6d7324ce9&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-willemdezwijger.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwillemdezwijger.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520opp.read%2520opp.manage%2520attendance.overview%2520calendar.ical.user%26state%3Dfe234fc4a8fe4bd280338aff60921c07%26nonce%3D5a959ca3f82d4cb6b2c6b9670d286a79%26acr_values%3Dtenant%253Awillemdezwijger.magister.net


VOLG JIJ DE WILLEM AL OP SOCIAL MEDIA?

Tot in de Willem Junior Academie! 
COÖRDINATOREN WILLEM JUNIOR ACADEMIE

A.C.KRAAIJEVELD 

AC.KRAAIJEVELD@WDEZWIJGER.NL

S.BIKKER 

S.BIKKER@WDEZWIJGER.NL 

https://www.facebook.com/WdZwijger
https://www.youtube.com/channel/UCVB8tH2sKgxJzyrxvHwH48Q
https://www.instagram.com/willemdezwijger_ppd/?utm_medium=copy_link
mailto:ac.kraaijeveld%40wdezwijger.nl?subject=
mailto:s.bikker%40wdezwijger.nl%20%0D?subject=

