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Welke school past bij jou? De grote stap naar het voortgezet 

onderwijs is spannend. En een goede keuze is belangrijk. 

Want je hebt natuurlijk grote plannen voor later.

Het Willem de Zwijger College geeft je dan een prachtige basis. 

Je kunt bij ons gymnasium, atheneum of havo doen. Je groeit, 

gaat je ontwikkelen, de wereld beter begrijpen, grote keuzes 

maken. Maar nog belangrijker is dat je het naar je zin hebt. We 

doen er alles aan dat je je snel thuis voelt, vrienden maakt en 

plezier hebt. Want in een fijne omgeving presteer je beter. 

De tijd van je leven
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Leuk dat je onze brochure leest. Misschien had je het al in de gaten, 

dit is niet zomaar een school. We zijn uniek op drie gebieden.

Welkom op ‘t Willem

Mijn advies: kom zeker naar de open dag. Want daar krijg je de beste 

indruk. Ook als je het nog niet zeker weet. Voor je ouders/verzorgers is 

er ook een informatieavond. 

Maar mocht de coronasituatie roet in het eten gooien… Geen paniek. 

Dan gaan we je online laten zien hoe het eraan toegaat. Hou onze

website in de gaten!

Graag tot snel.

Jan Adels, rector

• Ten eerste de fijne sfeer. We krijgen zóveel complimenten van onze leerlingen. Zij geven de

 school de hoogste score voor vriendelijkheid en veiligheid. Gelukkig maar want van pesten

 moeten we hier niets hebben! Lees ook wat onze leerlingen Jada en Felix erover zeggen.

• Ten tweede de heel erg soepele overgang van je basisschool naar hier. Het is een grote stap, 

 dat begrijpen we. We helpen je daarbij en je krijgt er ruim de tijd voor. Verderop leggen we je 

 uit hoe we dat doen, onder het kopje Wennen aan je nieuwe school.

• En tenslotte zijn wij als enige in de wijde omgeving een UNESCO-school. Dat betekent nogal 

 wat voor jou. Je gaat andere culturen beter begrijpen. Je komt in contact met leeftijdsgenoten 

 van overal ter wereld. En je mag meedoen aan internationale projecten en challenges. Lees 

 meer onder Wij zijn een UNESCO-school.
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Doe je de havo, dan loop je mee in het unieke Havisten Competent-programma

(HaCo). Je gaat aan de slag met een eigen bedrijf, restaurant, het ontwerpen 

van producten of met techniek. En je leert programmeren. Je werkt in 

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

op samenwerken, reflecteren, presenteren en het organiseren van 

evenementen. Daar krijgen we heel veel complimenten voor. Onze havo 

heeft er zelfs de eretitel Excellent voor gekregen.

Wist je dat wij het oudste gymnasium in 

Bussum zijn? We hebben dan ook een mooie 

gymnasiumafdeling. Dat merk je! Naast een 

stevige basis met klassieke talen en geschiedenis 

van de klassieke oudheid zorgen we voor een 

goede voorbereiding op de universiteit. Je 

kunt bovendien deelnemen aan projecten van 

de Universiteit Utrecht, waarbij je onder 

begeleiding een zelfgekozen onderzoek 

gaat uitvoeren.

Ook ons atheneum geeft je een geweldige basis. 

Hier bereiden we je stevig voor op de universiteit. 

We bieden je onder andere de extra vakken Big 

History en Cambridge Engels. Zoek je nog meer 

uitdaging dan doe je mee aan ons verbredings-

project in samenwerking met de Universiteit 

Utrecht. Daarin ga je onder begeleiding een 

zelfgekozen project doen.

Havo

Gymnasium

De brugklas

Hoge resultaten

Atheneum Je start met een eenjarige brugperiode. Er is een gymnasiumbrugklas, 

een atheneumbrugklas en een havo/vwo-brugklas. Aan het eind van 

dat jaar kijken we op welk niveau je het beste verder kan in de tweede. 

Zo zit je snel op het niveau dat bij je past.

We bieden je goed en uitdagend onderwijs. 

Onze leraren maken elke dag hun lessen 

levendig en boeiend. Maar het betekent ook 

dat we er alles aan doen om jou te laten 

slagen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld 100% 

van onze examenleerlingen van het gymnasium, 

100% van het atheneum en 96% van de havo 

geslaagd. Elk jaar weer is deze score bij ons 

hoger dan (of gelijk aan) elke andere school 

in de regio. Daar zijn we hartstikke trots op.

100%

atheneumhavo

96%
100%

gymnasium
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Natuurlijk ben je er klaar voor. Maar toch, de stap van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs is wel spannend. Want heel veel is nieuw. 

We zorgen voor een warm welkom en een soepele overstap. Je zult snel 

wennen. Ons idee is dat jij je hier eerst thuis moet voelen, dan gaan we 

pas écht van start! 

In de eerste tien weken heb je ruimte om te wennen. Er is een warme, veilige 

sfeer. Je krijgt een mentor en twee maatjes (dat zijn leerlingen uit de derde klas) 

die steeds voor je klaarstaan en je helpen als je ergens niet uitkomt. Jouw klas 

heeft een eigen lokaal. De docenten komen dus naar jou toe en jij kunt op je stoel 

blijven zitten. De brugklassen zitten in lokalen pal naast elkaar. Dat noemen wij 

een bruggerseiland. Ook is er een aparte kantine speciaal voor de brugklassers. 

Maar als je wilt, mag je natuurlijk ook naar de grote kantine.

Om te beginnen maak je al vóór de zomer kennis met je nieuwe klasgenoten 

en je mentor. Je schooltijd begint na de vakantie met de Willem 1-dagen. Drie 

leuke, gezellige dagen vol spelletjes, feest, zwemmen, werken met Chromebook 

en Magister. En je gaat een sociaal contract opstellen met je nieuwe klas. Door 

die spetterende introductie leer je in sneltreinvaart je klas, de medewerkers en de 

school kennen.

Het wennen zit hem ook in een rustige opbouw van de hoeveelheid 

huiswerk, herkansingen als het een keer misgaat bij een proefwerk en 

dat je geen zware onvoldoendes kan halen in de eerste tien weken. 

Ook is er extra aandacht voor de vakken die je moeilijk vindt. 

Wat ook helpt, we zijn niet zo’n heel grote school. 

Dus iedereen kent elkaar en de klassen zitten niet 

zo vol. Op ‘t Willem is de sfeer fijn, leerlingen 

helpen elkaar, docenten zijn betrokken. We zien 

jou niet alleen als leerling maar ook als jongere. 

Heb je problemen dan zoeken we samen naar 

oplossingen. Pesten komt gelukkig heel weinig 

voor en wordt nooit geaccepteerd. Kortom, we 

doen er alles aan om te zorgen dat je het naar je 

zin hebt. Want dan presteer je beter.

Wennen aan je nieuwe school
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UNESCO is een organisatie van de Verenigde Naties. Zij wil vrede voor iedereen, overal ter 

wereld. En leerlingen in alle landen helpen daaraan mee. UNESCO heeft zeventien doelen 

bedacht om van de wereld een betere plek te maken. Daar ga je nog een hoop over horen. 

Zoals mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Dat zijn nu 

nog moeilijke woorden, over een jaar zijn ze voor jou gesneden koek.

Je gaat ontdekken hoe je zuinig kunt zijn op elkaar én op de natuur. Want we willen 

de aardbol net zo mooi achterlaten als wij haar hebben aangetroffen. Dit past ook 

zo mooi bij onze eigen protestants-christelijke wortels. Leuk om erover te leren!

• Via het platform eTwinning kom je in contact met leerlingen van scholen in het buitenland. 

 Om bijvoorbeeld gezamenlijk aan opdrachten te werken. Maar ook om leuke contacten te maken.

• Je kan op reis naar Ghana waar je met je eigen ogen gaat zien hoe belangrijk al die 

 UNESCO-doelen echt zijn. 

• De school doet mee aan het Erasmus PlusProject Co-Pilots. Een internationale uitwisseling met 

 leerlingen uit Turkije, Hongarije, Italië en Spanje.

• Je doet mee aan talloze UNESCO-projecten. En in het vak wereldburgers bedenk je een eigen 

 project dat past bij de zeventien UNESCO-doelen.

• Je gaat een tijdschrift maken over één of meer van de UNESCO-doelen. 

• Je bezoekt voor het project Jong ontmoet oud mensen die in een 

 verzorgingstehuis wonen, je gaat met ze op stap naar het theater, 

 maakt plezier en bezorgt ze de middag van hun leven.

• Je zamelt geld en etenswaren in voor de voedselbank in Bussum.

• Je gaat ideeën bedenken om onze eigen leefomgeving schoon te houden.

Wij zijn een UNESCO-school Hoe je merkt dat je op een UNESCO-school zit?

UNESCO staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 
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Doe mee aan 
speelfilm maken

Doe mee aan
leren presenteren

Doe mee aan
science en technology

Bijvoorbeeld

• Freerunning
• Een spel ontwerpen
• Kickboksen
• Klimwand klimmen
• Slacklinen
• Ninja experience
• Technisch bouwen
• Science
• Technology
• Coderen
• Programmeren
• 3D-printen
• Presenteren
• Muzieklessen
• Songwriting
• Speelfilm maken
• Toneel
• Musicals

   Doe mee aan 
de talentklassen 



In de informaticalessen maak je kennis 

met programmeren. Dat is voor velen een 

enorme leuke ontdekking! Je leert daarbij 

met de modernste technieken en software 

om te gaan. De school is daar erg goed 

in. Er zijn moderne computerruimtes. 

Trouwens ook de docenten van andere 

vakken gebruiken onze uitgebreide 

IT-kennis om lessen te verlevendigen. 

Je werkt op je eigen Chromebook.

We bieden natuurlijk Nederlands, Engels, Duits en 

Frans. Maar je kunt ook Spaans en Cambridge 

Engels doen. Je krijgt internationale werkweken, 

excursies naar het buitenland en we organiseren 

in de bovenbouw uitwisselingsprojecten met 

buitenlandse scholen.

Programmeren

Talen

Heel belangrijk! Onze kantine heeft lekkere broodjes 

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

De lekkerste kantine 
 van Bussum

Doe mee aan
programmeren en coderen
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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

Wiskunde 2,5 uur

Onze lestijden 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.)

We hopen het natuurlijk niet… Maar als er weer een lockdown komt en je 

kunt niet naar school dan zijn wij er klaar voor. Onze onlinelessen worden 

enorm gewaardeerd. We gebruiken dan een korter rooster. We hebben 

daar een strak systeem voor. 

Straks op school
In de brugklas 
        volg je deze vakken

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

Op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag

Op dinsdag

1e uur 8.30  –  9.15

2e uur 9.15  –  10.00

3e uur  10.00  –  10.45

Pauze 10.45 –  11.15

4e uur  11.15  –  12.00

5e uur  12.00  –  12.45

Pauze 12.45  –  13.15

6e uur  13.15  –  14.00

7e uur  14.00  –  14.45

8e uur  14.45  –  15.30

Onlinelessen
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Onze school is vernoemd naar Willem van Oranje. 

Hij was de eerste prins van Oranje en was zo’n 

beetje de oprichter van het huidige Nederland. 

Hij werd wel De Zwijger genoemd omdat hij goed 

geheimen kon bewaren. Hij was heel erg slim en 

hij was een doorzetter. Jij ook?

  Wie was die 
    Willem de Zwijger 
  eigenlijk?

wdz.nl

De      tijd
 van       je
    leven

D E  U N E S C O - S C H O O L

19



“Het leukste zijn de sfeer en de extra uitdagingen 

die ze bieden. Zoals de UNESCO-projecten. Ik 

mocht vier dagen lang brainstormen met kinderen 

uit tien andere landen. Ik heb zo een vriendin in 

Griekenland gemaakt. Zo gaaf! Via mijn zusje 

heb ik ontdekt dat ik hoogbegaafd ben. Dan 

sta je altijd aan, vang je alle prikkels op. Dat is 

niet altijd fijn. Ik heb nu een hoogbegaafden-

leerlingengroep opgericht met kinderen uit 

alle jaren. Het Willem ondersteunt ons echt goed. 

Alle docenten houden er ook rekening mee.”

“Ja iedereen kent me wel. Want als je te laat bent, mag je je bij mij 

melden. De eerste keer zie ik dan die trillende lipjes. Maar maak je 

geen zorgen, ik mats nieuwe bruggers altijd! De ouderejaars moeten 

zich wel aan alle schoolregels houden hoor. Met mijn supersoaker 

spuit ik ze nat als ze in de pauze ergens buiten staan te roken. 

Dan weten ze genoeg! Want dat doen we hier niet. Sigaretten zijn 

hartstikke slecht voor je. Dan heb ik stiekem de grootste lol.”

“Ik heb havo gedaan en doe nu eindexamen vwo. 

Doorstromen gaat heel goed op deze school. Het 

bevalt me prima. Je hoort weleens dat mensen 

denken dat het zo gesloten is hier. Dat vind ik raar 

eigenlijk. Het is allemaal juist heel open. Iedereen 

doet leuk. Misschien is het iets van vroeger? Ik ben 

actief met organiseren van leuke dingen om de 

sfeer voor de onderbouw te versterken. Dat is heel 

gaaf, ja. Zoals feesten, etentje en sponsorlopen. 

Vanwege corona nu even niet natuurlijk.”

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

havo/vwo of havo gekregen? Dan ben je van harte welkom op onze school. 

Kijk samen met je ouders/verzorgers op onze website wdz.nl voor de actuele 

informatie over aanmelding en toelating. 

Je kunt je tussen 1 en 5 maart 2021 aanmelden. Leuk dat je bij ons komt!

    Welkom op het 
Willem de Zwijger College

School voor gymnasium, atheneum en havo

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405 HM BUSSUM
035 692 76 00 
info@wdz.nl 
www.wdz.nl

Aanmelding betreft: Brugklas GYMNASIUM Brugklas ATHENEUM Brugklas HAVO-VWO 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: 
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.

 Jada 
“Ik vind dit een heel fijne school.” 

 Felix 
“Ik vind het relaxed op ’t Willem.”

 Conciërge Kees
“Ik zie ze allemaal!”

School voor gymnasium, atheneum en havo

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38

1405 HM BUSSUM

035 692 76 00 

info@wdz.nl 

www.wdz.nl

Aanmelding betreft: Brugklas GYMNASIUM Brugklas ATHENEUM Brugklas HAVO-VWO 

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: 

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.
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Heb jij of hebben je ouders/verzorgers nog vragen? Bel dan gerust naar 035 692 76 00. 

Of stuur een e-mail aan één van de afdelingsleiders van de brugklassen:

Frank Helsloot 
Teamleider voor de havo/vwo-brugklassen

f.helsloot@wdz.nl 

Kees Hasenaar 
Teamleider voor de gymnasium- en atheneum-brugklassen

 k.hasenaar@wdz.nl

Willem de Zwijger College

Nieuwe ’s-Gravelandseweg 38

1405 HM Bussum

T 035 692 76 00

E info@wdz.nl

Wil je meer weten? 

Onze contactgegevens

wdz.nlwdz.nl

De      tijd
 van       je
    leven
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Kom samen met je ouders/verzorgers naar onze open dag. Dan zie je wat een te gekke 

school het Willem is. De docenten zijn aanwezig om je alles te vertellen over hun vak. 

Loop lekker rond door de school. Ook kun je leerlingen alles vragen wat je nog wilt weten 

over de sfeer en de lessen. Je kunt de open dag ook online volgen via wdz.nl.

 Zaterdag 6 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Deze avond is voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen. U wordt uitgebreid 

geïnformeerd over de school. Er is gelegenheid kennis te maken met de schoolleiding en 

de docenten. Ook zijn er themalokalen ingericht, zoals bijvoorbeeld over de zorg, 

brugklasmentoraat en UNESCO, waar u vragen kunt stellen. U kunt de informatieavond 

ook online volgen via wdz.nl.  
  Donderdag 4 februari van 20.00 tot 22.00 uur

  

Open dag & ook online

Informatieavond & ook online 

Minilesjes voor 
 leerlingen groep 8

Op de woensdagmiddagen 9 december, 16 december, 13 januari, 
10 februari en 17 februari 14.00-15.30 uur kun je meedoen aan 

de minilesjes. Je kiest drie lesjes van een half uur op rij. Je kan zelf 

uitkiezen welke vakken je wilt doen! Dit is een fijne manier om onze 

school en docenten te leren kennen. Meld je aan via wdz.nl.

Afhankelijk van de corona-

maatregelen kan de opzet 

van de open dag en informatie-

avond wijzigen. Hou de website 

in de gaten voor de meest 

actuele informatie.


