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 van       je
    leven



Welke school past bij jou? De grote stap naar het voortgezet onderwijs is spannend. 

En een goede keuze is belangrijk. Zeker als je grote plannen voor later hebt. 

We bieden ook een waaier aan extra’s. Naast 

de gewone vakken kun je bij ons aan heel wat 

extra activiteiten meedoen. Dat hoeft niet, maar 

we stimuleren het wel. Want je hebt er veel aan. 

En het is leuk. Verderop lees je wat er allemaal 

mogelijk is.

In tevredenheidsenquêtes geven leerlingen 

de school een hoge score voor veiligheid. 

Volgens hen komt pesten of discrimineren 

niet of nauwelijks voor op onze school. 

Gelukkig maar!

We bieden je kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Dat betekent dat we er alles aan doen om jou 

te laten slagen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld 

100% van onze examenleerlingen van het 

gymnasium, 93% van het atheneum en 95% 

van de havo geslaagd. Elke jaar weer is deze 

score bij ons hoger dan (of gelijk aan) elke 

andere school in de regio. Daar zijn we hartstikke 

trots op.

Het Willem de Zwijger College geeft je een mooie basis. Je kunt bij ons 

gymnasium, atheneum en havo doen. Je groeit, gaat je ontwikkelen, de 

wereld beter begrijpen, grote keuzes maken. Je maakt vrienden voor het 

leven en veel plezier. Het is écht de tijd van je leven.

De tijd van je leven

Heel bijzonder

100% 93% 95%

HavoAtheneumGymnasium
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Op het Willem is de sfeer fijn, leerlingen helpen 

elkaar, docenten zijn betrokken. Onze leraren 

maken elke dag hun lessen levendig en boeiend. 

Dat is belangrijk. Want hoe beter je het naar je zin 

hebt, hoe beter je leert. 

Je start in een eenjarige brugperiode. Er is 

een gymnasiumbrugklas, een atheneum-

brugklas en een vwo/havo-brugklas. Zo krijg 

je les op jouw niveau. Pas aan het eind van 

dat jaar bepalen we of je verder gaat op het 

gymnasium, het atheneum of de havo.

Fijne sfeer
De brugklas

Doe je de havo, dan loop je mee in het Havo Competentieprogramma (HaCo). 

Dat wordt enorm geprezen. Je krijgt extra les in de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde. Daarnaast volg je het vak ‘programmeren’. En er is een 

aanvullend keuzeprogramma. Je kunt kiezen uit Business, Design, Engineering 

& Technology of Wereldburgerschap (Unesco-programma). Hier werk je in 

groepjes aan concrete opdrachten van ongeveer acht weken. De nadruk ligt 

daarbij op samenwerkend leren, reflecteren, presenteren en het organiseren 

van evenementen.

Wist je dat wij het oudste gymnasium in Bussum 

zijn? We hebben dan ook een mooie gymnasium-

afdeling. Dat merk je! Naast een stevige basis met 

klassieke talen en geschiedenis van de klassieke 

oudheid zorgen we voor een goede voorbereiding 

op het wetenschappelijk onderwijs. Ook krijg je de 

extra vakken wetenschap, Cambridge Engels en 

versterkt talenonderwijs. Je kunt bovendien deel-

nemen aan het verbredingsproject (in samenwerking 

met U-talent) waarbij je met begeleiding een 

zelfgekozen onderzoek of project gaat uitvoeren. 

Ook ons atheneum geeft je een geweldige basis. 

Hier bereiden we je stevig voor op een weten-

schappelijke opleiding. We bieden je onder 

andere de extra vakken Big History, Cambridge 

Engels en filosofie. Zoek je nog meer uitdaging 

dan doe je mee aan ons verbredingsproject 

(in samenwerking met U-talent). Daarin ga je 

onder begeleiding een zelfgekozen project of 

onderzoek doen.

Havo

Gymnasium

Atheneum
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Van je basisschool heb je een advies gekregen voor gymnasium, atheneum of havo. 

Je hebt dus de kwaliteiten om op ‘t Willem te komen. Dat is prachtig! Maar je kunt 

waarschijnlijk méér. Als school stimuleren we je om nieuwsgierig en ambitieus te zijn. 

We moedigen je aan om je talenten te ontwikkelen en nieuwe kanten van jezelf 

te ontdekken. En we helpen je verder. We hebben oog voor jouw talenten.

Bijvoorbeeld tijdens de meningenmiddag. Onder leiding van een 

docent ga je discussiëren over actuele onderwerpen en over alles 

wat in de school speelt. Je leert zo debatteren, argumenteren, 

discussiëren én presenteren voor een grote groep. En je hebt 

invloed op het dagelijkse reilen en zeilen op het Willem.

De talentklassen verbreden je horizon. Leerlingen van klas 1 en 2 hebben 

in twee perioden van het jaar op de donderdagmiddag talentklassen. 

Dan ben je bezig met sport (bijvoorbeeld slacklinen, free-running, 

kickboksen, klimwand klimmen, ninja experience, theatersporten, 

sporttoernooien op verschillende niveaus), kunst (zoals spelbord 

maken, designen en ontwerpen, songwriting, toneel, musicals (die 

voeren jij en je klasgenoten op in theater ’t Spant!), zoötroop-animaties 

en speelfilm maken) en wetenschap (onder andere technisch bouwen, 

coderen, programmeren, 3D-printen, bètaprojecten).

En je kunt meedoen aan de wetenschapclub. Scheikundeproefjes, 

natuurkunde-experimenten zoals slootwater zuiveren (durf jij het te drinken?), 

biologie-inzichten zoals voortplanting in flora en fauna.

Heel populair zijn de muzieklessen. In een geluiddicht lokaal leer je over alle 

aspecten van muziek. Theoretisch maar zeker ook praktisch. Je gaat aan de 

slag met gitaar, drumstel en andere ritme-instrumenten, piano en elektrisch 

keyboard. Daar ontstaan mooie dingen!

Ict-lessen helpen je om snel en handig met de modernste technieken en software 

om te gaan. Iedereen maakt kennis met programmeren. De school heeft meerdere 

computerruimtes beschikbaar waar je in de les zelfstandig gaat werken. In de 

eerste vier leerjaren gebruiken we iPads en Chromebooks in de lessen. Onze 

docenten zetten ict overal in waar dat het onderwijs ondersteunt en versterkt.

Oog voor talenten

Bij ons leer je de wereld kennen. Er zijn bijzondere taalvakken, zoals Spaans, je 

kunt Cambridge Engels doen, debatteren in het Engels en leren presenteren. 

Daarnaast krijg je binnen het thema internationalisering werkweken, excursies 

naar het buitenland en uitwisselingsprojecten in de bovenbouw. Ook wat 

extra’s betreft is het Willem de Zwijger College de tijd van je leven!

We zijn ook een betrokken school. Als enige VO-school in Gooise Meren zijn we officieel aangesteld als 

Unesco-school. En dat betekent nogal wat. We besteden gestructureerd aandacht aan grote thema’s 

als vrede en mensenrechten, intercultureel leren en wereldburgerschap. Maar ook aan duurzaamheid, 

milieu en eco-initiatieven, want die gaan jouw toekomst bepalen. Elke leerling kan een officieel 

Unesco-certificaat halen en deelnemen aan internationale Unesco-projecten en challenges. Bovendien 

hebben we hierdoor veel bijzondere contacten en mogelijkheden om op bezoek te gaan bij interessante 

instellingen en bedrijven in de regio. Dat biedt jou unieke kansen om je wereldbeeld te ontwikkelen. 76



Doe mee aan 
speelfilm maken

Doe mee aan
leren presenteren

Doe mee aan
programmeren en coderen

Doe mee aan de
 wetenschapclub



Je begint je schooltijd straks met de Willem 1-dagen. Dat zijn drie leuke en intensieve 

introductiedagen. Op school en in de directe omgeving. Zo leer je iedereen beter kennen.

 

Bij de indeling van de klassen houden we zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren 

en bijvoorbeeld met je woonplaats. Zodat je straks samen met klasgenoten naar school 

kunt fietsen.

Nog vóór de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

We zijn een kleinschalige school, hier kent iedereen elkaar. De klassen zijn niet te vol.

In de eerste periode heeft elke brugklas een eigen lokaal. De docent komt 

naar je toe en jij kunt dus op je stoel blijven zitten. Ook is er dan een aparte 

ruimte in de kantine voor brugklassers. De hoeveelheid huiswerk bouwen we 

langzaam op. In de lessen heb je trouwens al tijd voor je huiswerk. 

Zo kun je rustig wennen aan je nieuwe school.

Wennen aan je nieuwe school

Heel belangrijk! Onze kantine heeft lekkere broodjes 

(helemaal niet duur) en fruit (helemaal gratis) voor jou.

De lekkerste kantine 
 van Bussum
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1e uur 8.30  –  9.30

2e uur 9.30  –  10.30

Pauze 10.30  –  10.50

3e uur  10.50  –  11.50

4e uur  11.50  –  12.50

Pauze 12.50  -  13.20

5e uur  13.20  –  14.20

6e uur  14.20  –  15.20

Pauze 15.20  –  15.35

7e uur  15.35  –  16.35

1e uur 8.30  –  9.20

2e uur 9.20  –  10.10

Pauze 10.10 –  10.30

3e uur  10.30  –  11.20

4e uur  11.20  –  12.10

Pauze 12.10  –  12.40

5e uur  12.40  –  13.30

6e uur  13.30  –  14.20

Vwo/havo 
Aardrijkskunde 1,5 uur

Biologie 1,5 uur

Engels 2,75 uur

Frans 2,25 uur

Godsdienst 0,75 uur

Geschiedenis 1,5 uur

Handvaardigheid 0,5 uur

Informatica 1 uur

Informatiekunde 1 uur

Lichamelijke opv 2 uur

Muziek 1 uur

Nederlands 3 uur

Plusles 0,75 uur

Techniek 1 uur

Tekenen 1,5 uur

Talentklas 1 uur

Wiskunde 2,75 uur

Atheneum
Aardrijkskunde 1,5 uur

Biologie 1,5 uur

Big History 1 uur

Cambridge Engels 2,75 uur

Frans 2 uur

Godsdienst 0,75 uur

Geschiedenis 1,5 uur

Handvaardigheid 0,5 uur

Informatica 1 uur

Informatiekunde 1 uur

Lichamelijke opv 2 uur

Muziek 1 uur

Nederlands 3 uur

Techniek plus 1 uur

Tekenen 1,5 uur

Talentklas 1 uur

Wiskunde 2,5 uur

Gymnasium
Aardrijkskunde 1,5 uur

Biologie 1,5 uur

Cambridge Engels 2,75 uur

Frans 2 uur

Godsdienst 0,75 uur

Griekse mythologie 0,25 uur

Geschiedenis 1,5 uur

Handvaardigheid 0,5 uur

Informatica 1 uur

Informatiekunde 1 uur

Latijn 2,5 uur

Lichamelijke opv 2 uur

Muziek 1 uur

Nederlands 2,5 uur

Plusles 0,75 uur

Techniek plus 1 uur

Tekenen 0,5 uur

Talentklas 1 uur

Wetenschap 1,5 uur

Wiskunde 2,5 uur

Onze lestijden

Op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag

Op dinsdag

Elke les duurt precies een uur. Lekker overzichtelijk. 

Alleen op dinsdag hebben we een 50-minutenrooster. 

Die dag ben je dus wat eerder vrij. (Als brugklasser heb 

je sowieso nooit na het zesde uur les.)

Straks op school
In de brugklas 
        volg je deze vakken
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Onze school is genoemd naar de vader des vaderlands Willem van Oranje. Hij was 

de eerste prins van Oranje en stond aan de wieg van het huidige Nederland. 

Hij werd De Zwijger genoemd omdat hij bij diplomatiek overleg nooit het achterste 

van zijn tong liet zien. Zijn lijfspreuk was Je maintiendrai (Ik zal handhaven). Hij was 

dan ook nogal een volhouder. Jij ook?

Onze school staat midden in Bussum. We zijn een veilige school 

voor iedereen. Leerlingen met diverse achtergronden kunnen 

bij ons in een fijne sfeer samenleren en samenwerken. 

We leren je kritisch in de samenleving te staan. Verantwoordelijkheid te 

nemen voor jezelf en anderen. We helpen je een lerende houding 

te ontwikkelen. We bereiden je voor op een vervolgopleiding.

We zien het als onze opdracht om jou zoveel mogelijk in de gelegenheid 

te stellen je te ontplooien. Daarom houden we rekening met wie jij bent.

Waar staan wij voor?

  Wie was die 
    Willem de Zwijger 
eigenlijk?

wdz.nl

M E T  O O G  VO O R  TA L E N T E N

De      tijd
 van       je
    leven

1514



Vragen? Neem telefonisch contact op via 035 692 76 00. 

Of stuur een e-mail aan:

Frank Helsloot – teamleider voor de brugklassen

f.helsloot@wdz.nl 

Philip Wind – rector

p.wind@wdz.nl

Willem de Zwijger College

Nieuwe ’s-Gravelandseweg 38

1405 HM Bussum

T 035 692 76 00

E info@wdz.nl

De schoolleiding

Contact

wdz.nl

Philip Wind
rector

Frank Helsloot
afdelingsleider

Richard Versteeg
conrector

Frank van de Riet
afdelingsleider

Marya Hendrikx
afdelingsleider

Amber Bartels
afdelingsleider
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School voor gymnasium, atheneum en havo

Aanmeldingsformulier schooljaar 2019-2020

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405 HM BUSSUM
035 69 27 600 
info@wdz.nl 
www.wdz.nl

Aanmelding betreft: Brugklas GYMNASIUM Brugklas ATHENEUM Brugklas VWO -HAVO of leerjaar:   GYMNASIUM ATHENEUM HAVO 

Algemene gegevens van de nieuwe leerling
Achternaam leerling:

Voornamen:    Roepnaam:     m/v Adres:

Postcode:   Woonplaats:
Telefoonnummer:  Mobiel leerling: 06- 
E-mailadres leerling:

Geboortedatum: Geboorteplaats:  Nationaliteit  
Indien de leerling niet in Nederland is geboren, datum in Nederland: 
Burgerservicenummer (BSN) leerling:
Broer of zus al op deze school        ja     Naam broer/zus:     Klas:

Gegevens ouders
Achternaam moeder:   Achternaam vader:
Voorletters moeder:   Voorletters vader :
Mobiel moeder: 06-   Mobiel vader : 06-
E-mailadres moeder:   E-mailadres vader: 
Beroep moeder:   Beroep vader:
Nota’s worden betaald door: vader/moeder via IBAN nummer:

Bijzondere situaties 
Ouders gescheiden:      nee       ja sinds  Leerling woont bij:       beide ouders       vader       moederAdres andere ouder (      vader       moeder):     tel.: Postcode:  Woonplaats:   Gezag:      eenhoofdig       gezamenlijkVader/moeder overleden:      vader sinds               moeder sinds Indien de leerling een voogd of verzorger heeft

Naam en adres voogd/verzorger: 

Telefoonnummer voogd/verzorger:  Mobiel: 06-

Z.O.Z.

Willem de Zwijger CollegeSchool voor gymnasium, atheneum en havo

Aanmeldingsformulier schooljaar 2019-2020

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38

1405 HM BUSSUM

035 69 27 600 

info@wdz.nl 

www.wdz.nl

Aanmelding betreft: Brugklas GYMNASIUM Brugklas ATHENEUM Brugklas VWO -HAVO 

of leerjaar:   GYMNASIUM ATHENEUM HAVO 

Algemene gegevens van de nieuwe leerling

Achternaam leerling:

Voornamen:    
Roepnaam:     m/v 

Adres:

Postcode:   Woonplaats:

Telefoonnummer:  Mobiel leerling: 06- 

E-mailadres leerling:

Geboortedatum: Geboorteplaats:  
Nationaliteit  

Indien de leerling niet in Nederland is geboren, datum in Nederland: 

Burgerservicenummer (BSN) leerling:

Broer of zus al op deze school        ja     Naam broer/zus:     Klas:

Gegevens ouders

Achternaam moeder:  
 Achternaam vader:

Voorletters moeder:  
 Voorletters vader :

Mobiel moeder: 06-  
 Mobiel vader : 06-

E-mailadres moeder:  
 E-mailadres vader: 

Beroep moeder:  
 Beroep vader:

Nota’s worden betaald door: vader/moeder via IBAN nummer:

Bijzondere situaties 

Ouders gescheiden:      nee       ja sinds  Leerling woont bij:       beide ouders       vader       moeder

Adres andere ouder (      vader       moeder):     tel.: 

Postcode:  Woonplaats:   Gezag:      eenhoofdig       gezamenlijk

Vader/moeder overleden:      vader sinds               moeder sinds 

Indien de leerling een voogd of verzorger heeft

Naam en adres voogd/verzorger: 

Telefoonnummer voogd/verzorger:  Mobiel: 06-

Z.O.Z.

Willem de Zwijger College

Heb jij van je basisschool een advies voor gymnasium, atheneum (vwo) of havo 

gekregen? Dan ben je welkom op onze school, zolang er genoeg plek is. Kijk 

samen met je ouders op onze website wdz.nl naar de actuele informatie over 

aanmelding en toelating. 

Hier kunnen jullie ook het aanmeldingsformulier downloaden. Dat formulier 

geef je samen met de originele adviesbrief van de basisschool bij onze 

leerlingenadministratie af (tussen 4 en 8 maart 2019). We kijken naar je uit!

    Welkom op het 
Willem de Zwijger College

wdz.nl
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Kom samen met je ouders naar onze open dag. Dan is het een levendige boel hier. 

De docenten zijn aanwezig om je alles te vertellen over hun vak. Loop een rondje door 

de school. Ook kun je leerlingen het hemd van het lijf vragen over de sfeer en de lessen.

 Zaterdag 19 januari van 10.00 tot 13.00 uur 

Deze avond is voor ouders van toekomstige leerlingen. U wordt 

uitgebreid geïnformeerd over de school. Er is gelegenheid kennis te 

maken met de schoolleiding en de docenten. En u kunt vragen stellen.

 Donderdag 17 januari van 20.00 tot 22.00 uur

Open dag

Informatieavond 

Op de woensdagen 16, 23 en 30 januari 

      en 6, 13 en 27 februari van 14.00 tot 15.30 uur

            Meld je aan via wdz.nl en kies de drie lesjes die je wil volgen.

Minilesjes voor 
 leerlingen groep 8


