
Kennismakingsactiviteiten voor groep 8 
Open dag 5 november 2022  
Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) naar onze open dag. 
Proef de sfeer op het Willem en maak kennis met onze medewerkers en leerlingen. 
We kijken uit naar jouw komst!

Informatieavonden 16,17,23 en 24 januari 2023
Bezoek één van onze informatieavonden samen met je ouder(s)/verzorger(s).
Deze informatieavonden vinden plaats op het Willem van Oranje College in
Wijk en Aalburg. Onze docenten vertellen je graag meer over het Willem.

Persoonlijke rondleidingen 25 januari, 1 en 15 februari en 1 maart 2023
Wil je samen met je ouder(s) een één op één rondleiding door de school tijdens
een gewone schooldag? Dat kan, bezoek onze website voor meer informatie 
en meld je aan. 

H E T B E S T E  O N D E R W I J S  V O O R  J O U

Ontdek jouw talent op het Willem
Kansen voor jou om:
   te zijn wie je bent op een school waar je wordt gezien.
   te ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
   te kiezen voor extra lessen: SPORT, ART, TECH of FOOD.

Willem weetjes
Lesuren 8.30-16.15 uur  (45 minuten per les) 
Pauze Ochtendpauze is 20 minuten
Lunchpauze is 25 minuten. De pauzes 
vinden plaats in de aula of op het plein.
Aantal leerlingen 510
Aantal brugklassen 6
Pannakooi een potje voetbal spelen doe je 
bij ons op het schoolplein in de pannakooi
en binnen aan de voetbaltafels in de aula.
Zomer gym in de zomer vinden de
gymlessen plaats op het voetbalcomplex 
van voetbalvereniging Achilles Veen.

Willem van Oranje College
Protestants-christelijk voortgezet onderwijs
voor vmbo, mavo, havo/vwo.

Leerwegen
Vmbo
In leerjaar 1 en 2 maak je de keuze uit één van 
onderstaande opleidingen:
- Vmbo Zorg & Welzijn basis/kader
- Vmbo Techniek basis/kader
In leerjaar 2 maak je een keuze uit één van de
profielen. Het gekozen profiel volg je in leerjaar 3 en 4.
- Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren, Energie (PIE)
- Mobiliteit en Transport (M&T)
- Zorg en Welzijn (Z&W)

Mavo ***extra
Bij onze mavo-opleiding kun je deelnemen aan 
mavo ***extra. Een verdiepingsprogramma wat jou
helpt in de zoektocht naar jouw talenten. Je leert
door te ervaren wat bij jou past.

Havo/vwo
In de onderbouw is deze klas een dakpanklas. 
Op de locatie in Wijk en Aalburg kun je de eerste
jaren terecht, daarna kun je doorstromen naar onze
locatie in Waalwijk.

Adres
Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416 691 722
info@wvoranje.nl
www.willemvanoranjecollege.nl

Locatiedirecteur
Arie van Vuuren

Contactpersoon brugklas
Jorina van Tilborg
j.k.vantilborg@wvoranje.nl


