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Bussum 23 juni 2021 

 

 

Beste nieuwe brugklasser, 

 

Leuk dat je nu echt bij ons op het Willem zit!  

Je hebt vast al veel gehoord over de veranderingen die je te 

wachten staan bij de overstap van de basisschool naar de middelbare 

school. Het is absoluut niet nodig dat je je daar zorgen over maakt! Wij 

zorgen er voor dat je straks heel makkelijk aan het voortgezet onderwijs 

went en dat je je snel thuis voelt op school. Je krijgt van ons op tijd alle 

informatie die je nodig hebt.  

 

Tijdens de kennismakingsmiddag van woensdag 09 juni heb je al 

kennisgemaakt met je mentor en je klasgenoten. Ook heb je de twee 

maatjes voor jullie klas ontmoet. Ook hoorde je waarschijnlijk dat er een 

aparte pagina op internet zou worden gemaakt voor alleen jouw klas. 

Daar hoor je snel meer over.  

Via onze website en via die pagina van je klas informeren we je over de 

spulletjes die je voor de verschillende vakken aan moet schaffen, over 

de huur van een kluisje, over het programma van de Willem 1-

dagen en over onze maatjes. 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje  

naar je mentor sturen. 

 

Vriendelijke groet, 

Frank Helsloot en Kees Hasenaar,  

Afdelingsleiders brugklassen  

 

Klas:  brugklasmentor:   e-mail: 

   

Br1a  Wim Mual    w.mual@wdz.nl  

Br1b  Froukje van Houten  f.v.houten@wdz.nl   

GA1a  Charlotte van Engelen   c.van.engelen@wdz.nl  

A1b  Mariska Bolt    m.bolt@wdz.nl 
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Over de schoolspullen; 

 

Vaak wordt gevraagd hoeveel boeken en schriften je 

nodig hebt voor de lessen? 

 

…en wat voor soort schriften?  Groot?  Klein?  Dun?   

 

TIP: schrijf overal je naam in! 

Als iemand dan je schrift of boek vindt, kan het weer terug worden 

gebracht naar de eigenaar! 

Om te beginnen heeft iedereen natuurlijk zijn eigen smaak. 

Sommige leerlingen werken graag met een 24-rings-map. Daarin zit 

voor elk vak een afdeling waarin je blaadjes kunt doen voor 

aantekeningen. 

Voordeel: je kunt elk soort papier erin doen: lijntjes, grote of kleine 

ruitjes. Kopie van je leraar gekregen..? Gaatjes erin en in je map, super 

handig. Blaadjes op? Geen probleem. Hoofdstuk gedaan en niet meer 

nodig? Doe het in een andere map, zodat je het niet steeds hoeft mee te 

nemen. Je hebt alles bij elkaar en kunt het dus ook niet makkelijk 

vergeten. Dit zouden we je dan ook zeker aanraden maar verplicht is het 

niet. 

Er zijn vakken die een werkboek hebben, dat kun je in delen in je map 

doen met er tussen losse blaadjes. Dan heb je dus zeker een map nodig. 

Nadeel: hij is groot en je moet hem meenemen bij elk vak. Alles bij 

elkaar is het een aardig gewicht. 

 

Daarnaast zijn er mensen die graag met losse schriften werken. Dan 

heb je voor elk vak een eigen schrift en kun je verschillende soorten 

nemen. Een los schrift vergeet je wel weer makkelijker. Aan de andere 

kant is het heel licht en neemt weinig ruimte in. Kopieën die je van je 

leraar krijgt kun je er natuurlijk altijd in plakken. 

Hoeveel schriften?  Voor elk vak waarschijnlijk één, sommige vakken 

werken met een werkboek, maar daarnaast heb je meestal een schrift 

nodig voor aantekeningen. 
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Welk soort schrift? 

Meestal lijntjes, maar voor wiskunde zijn grote hokjes (1x1 cm) 

onmisbaar als je tekeningen moet maken. 

Wat kies ik nu? 

Dat hangt dus af van jouw smaak: 24-rings-map of losse schriften. 

En verder? 

Als je het niet weet, vraag het je leraar of je mentor. Hij of zij weet 

precies wat handig is voor welk vak. Neem wel de eerste les iets mee om 

aantekeningen in te maken, later kun je natuurlijk nog wel veranderen als  

dat handiger blijkt te zijn.  

Over je boeken; De meeste tekstboeken heb je gehuurd bij het 

leermiddelenfonds van het Willem de Zwijger College. Die krijg je 

dus gewoon via ons tijdens de Willem 1 dagen en hoef je niet zelf te 

kopen.  

De tekstboeken moet je dus aan het eind van het jaar weer inleveren. Als 

er iets beschadigd is (er is in geschreven, bladzijde eruit, krassen erin, 

scheur, koffie eroverheen, bedenk het zelf maar...), of een boek is kwijt 

geraakt, dan moet je dat boek betalen. Je krijgt een boete die natuurlijk 

aardig kan oplopen als je slordig met je boeken omgaat. Dat is zonde van 

het geld! Daarom:  

Wees zuinig op je schoolspullen!  

Schrijf je naam in je boeken (voorin is daarvoor ruimte)! 

 

Kaft je boeken! Dan zijn ze beschermd. 

 

Schrijf niet in je boek (tenzij je leraar dat zegt)! 

Met vragen over je schoolboeken kun je altijd terecht bij dhr. Limburg 

(e.limburg@wdz.nl). 
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Naast boeken en schriften heb je ook nodig: 

- agenda, Deze is niet verplicht want huiswerk wordt (digitaal) opgegeven via 

Magister. Maar ……….om goed te kunnen plannen is de papieren agenda nog 

altijd een handig hulpmiddel.  

- schrijfgerei, bijvoorbeeld pennen en potloden (kleurtjes zijn zeker handig); 

- geodriehoek, neem zo’n flexibele; kost bijna niks en gaat niet snel kapot; 

- passer, heb je soms nodig bij wiskunde; 

- rekenmachine (de Casio Fx-82ex). Deze hoef je niet aan te schaffen want 

school levert deze jou.  

- gymspullen, graag prettig zittende kleding en sportschoenen! 

- fiets, leerlingen die met de bus/trein komen moeten naar het sportveld kunnen 

fietsen. Een oude fiets op school is dan handig. Je fiets kan 's nachts en in het 

weekend op het fietsenplein blijven staan. Zet hem wel op slot, maar dat geldt 

natuurlijk voor iedereen! 

 

Verder moet je zelf de beschikking hebben over onderstaande schoolspullen. 

Woordenboeken, atlassen etc. hoef je niet mee naar school te nemen! Wij 

zorgen dat we er daar genoeg van op school hebben. Wel he je nodig;  

  

Godsdienst   Bijbel  

 

Biologie   Set kleurpotloden van 12 stuks, schaartje, plakstift. 

 

Frans    Prisma pocketwoordenboek Frans-Nederlands en  

    Nederlands-Frans.  

 

Nederlands  Nederlands handwoordenboek (Koenen of Van Dale).  

 

Techniek    Vulpotlood 0,5 mm en een geodriehoek.  
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Muziek    Multomap (23-rings) voor het werkboek plus acht passende 

     insteekhoezen. 

 

 

Aardrijkskunde Grote Bosatlas 55e editie (in boekvorm). Deze is onmisbaar 

bij bijna iedere huiswerkopdracht. Je hoeft er niet mee te slepen want op 

school krijg je er in de les een van ons.  

 

(Cambridge) 

Engels    Prisma pocketwoordenboek Engels-Nederlands en  

    Nederlands-Engels.  

 

Wiskunde    Schrift of multomap met ruitjespapier van 1x1 cm, passer, 

     vulpotlood 0,5mm, gum, geodriehoek en rekenmachine. 

Hoe werkt het gebruik van een chromebook? 

Hierover kregen je ouders een bericht maar hiervoor kun je ook terecht op  

de website. Jullie zijn de derde lichting die er mee gaat werken dus we zijn 

er inmiddels helemaal aan gewend. Hei is goed dat we je een héél volledig 

beeld hiervan geven. Vandaar dat we alle dingen die je moet weten op 

onze site; www.wdz.nl hebben gezet.  

Mocht je over de Chromebook nog vragen hebben, dan kun je deze stellen aan 

onze ICT afdeling. Dat kan via helpdesk@wdz.nl  

Hoe werkt het huren van een kluisje? 

Dinsdag 24 augustus krijg je van je mentor een envelop met twee 

sleuteltjes van een kluisje. Een kluisje heb je je hele schoolcarrière op 

het Willem, dus vijf of zes jaar. Er zijn geen aparte kosten aan 

verbonden, jouw kluisje wordt betaald vanuit de algemene ouderbijdrage.  

Alleen als je alle twee de sleutels die de school je geeft kwijt bent moet de 

school een nieuw slot kopen en dan wordt er 10,- € in rekening gebracht. 

http://www.wdz.nl/
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Omdat jij de enige bent die in jouw 

kluisje kan, moet je het 

reservesleuteltje gewoon thuis 

bewaren. Zorg dat je altijd minimaal 

twee sleutels hebt! Het bij laten 

maken van een extra sleuteltje als je 

er één kwijt bent is goedkoper dan 

het laten vervangen van het slot! 

Eigenlijk hoef je dus niets te doen; 

alleen goed op je sleutels passen en 

je kluisje gebruiken waar het voor 

bedoeld is.  

 

 

Wat gebeurt er tijdens de 

WILLEM 1-DAGEN? 

Tijdens de Willem 1-dagen (in schooljaar 2021-2022 waarin jij start is dit 

van dinsdag 24 tot donderdag 26 augustus leer je je klasgenoten, mentor 

en het gebouw pas echt goed kennen! 

Iedereen zit in een nieuwe klas; sommigen ken je al, maar toch zijn er 

veel nieuwe gezichten. Al die nieuwe mensen wil je natuurlijk zo snel 

mogelijk leren kennen, dat maakt het heel wat leuker! Je mentor wil 

natuurlijk jullie ook allemaal zo snel mogelijk leren kennen. Sommigen 

weten al na een uur welk gezicht bij welke naam hoort. Lukt jou dat ook? 

We doen flink wat leuke activiteiten waarmee dit snel kan! 
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Ook maken we afspraken over hoe 

het in jullie klas toegaat en stellen we 

per klas een sociaal contract op.  

Wat is wel en wat is niet leuk, hoe 

gaan we met elkaar om kortom, op 

welke manier maken we er met z'n 

allen een tópjaar van? Hoe helpen we 

elkaar? Het gebouw lijkt ingewikkeld, 

maar na een aantal opdrachten heb je snel in de gaten waar alles is en 

vind je met gemak je weg. 

En verder laten we zien waar het sportveld is, want daar moet je later 

natuurlijk ook naar toe. We doen ook daar weer heel wat spelletjes om te 

zien welke klas het sportiefst is! 

Maar ook ga je jezelf met je klas presenteren. Jullie klas is natuurlijk de 

beste, die de leukste act kan verzinnen. Een jury zal beoordelen wie de 

WWB (Willem Wissel Bokaal) dit jaar krijgt en er een heel jaar trots op 

mag zijn. 

Het worden vast en zeker drie hele leuke dagen, waarin je je goed kunt 

voorbereiden op je eerste lessen. Die beginnen vrijdag 27 augustus om 

8:30 uur. Wel eerst goed uitrusten natuurlijk van al die gezellige drukte 

van de Willem 1. 

 

De Willem 1 dagen van dag tot dag 

We vertellen je hier hoe het normaal verloopt en hoe het zou moeten 

gaan maar je begrijpt dat we nog een beetje afhankelijk zijn van de de 

ontwikkelingen rondom  Corona. We gaan in ieder geval zorgen dat 

we er heel leuke dagen van maken en zodra we meer weten en vooral 

zodra we weten wat wél en niet mag tegen die tijd (anderhalve meter of 

anderhalve centimeter (kilometer??) hoor je van ons.  
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Je wordt in ieder geval door je mentor en de maatjes ontvangen en we 

gaan plezier maken. Kennismakingsspelletjes, zwemmen, speurtocht door 

de school, leren werken met Magister, ophalen boeken en Chromebook, 

voorbereiden klassen-act, een grappige sportdag, een feestavond. Kortom 

een leuke, leerzame, gezellige start van je jaren op het Willem de Zwijger 

College. Neem in ieder geval iedere dag wat zaken mee; een pen, een 

lunchpakket, je rugzak en... een goed humeur. 

Dinsdag tot en met donderdag; de Willem 1 dagen maar  

 

vrijdag Vrijdag 27 augustus……….  

Eindelijk is het dan zo ver: je eerste echte lessen op het Willem! 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en ga je naar het lokaal dat op je rooster 

staat. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de les...  

Waar gaat het dan allemaal om tijdens die Willem 1-

dagen? 

Het allerbelangrijkst is natuurlijk: het leren kennen van je klasgenoten en  

het schoolgebouw. Bovendien zorgen we ervoor dat je aan het eind weet 

welke lessen je gaat volgen, waar die gegeven worden en wie je docent is.  

 

    Maar daarnaast valt er ook wat te verdienen: 

EEUWIGE ROEM.  

Je gaat samen met je klas strijden om de 

WILLEM-WISSEL-BOKAAL.  

Op woensdagavond presenteert elke klas zich 

op het podium in de theaterzaal voor een 

deskundige jury met de rector als voorzitter.  

De klas die dit het beste doet krijgt de beker 

een jaar lang in zijn bezit en wordt 

opgenomen in de WWB-eregalerij!  

 

Zo zijn er in de loop der jaren al heel wat 

klassen geweest die de trotse winnaars waren 

van deze felbegeerde trofee. Is jouw klas de 

volgende?  
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Bedenk een hele mooie act, zing iets fantastisch, doe een spectaculaire 

dans, kortom: bedenk iets waardoor jullie je als klas heel goed 

presenteren aan de anderen en de jury. De maatjes zullen jouw klas 

hierbij helpen! 

 

Wat zijn de brugklasmaatjes ? 

Je mentor heeft assistentie gevraagd aan twee leerlingen uit de derde klas. 

Natuurlijk om hem of haar te helpen tijdens de Willem 1-dagen, maar ook om 

jullie van alles vertellen te over het Willem. Heb je dus een vraag, stel hem  

dan gerust aan de maatjes van je klas. Zij zijn ervoor om jullie te helpen en  

ze doen dat graag! 

Daarnaast spelen maatjes een belangrijke rol bij allerlei andere activiteiten.  

Later in het jaar komen ze helpen bij het mentoraat, bij feesten of bij een 

klassenavond. Ook zullen zij in de loop van het jaar gesprekjes met groepjes 

leerlingen hebben.  

Met vragen, of als je hulp nodig hebt, kun je ze altijd benaderen in de pauzes. 

Jullie kennen elkaar immers goed! 
 


