Jij gaat een vervolgschool
kiezen. Dat is leuk en
spannend! Deze brochure
helpt je bij je keuze.

Welkom

Save the date
#welkomopdeWZ

bijna-brugklasser!

● WZ Infoavond
Je ouders krijgen hiervoor een uitnodiging
via jouw school.
		 Dinsdag 20 en woensdag 21 november 2018,
20.00 - 22.00 uur

● Open Lessen voor basisschoolleerlingen
groep 8
Maandag 28 en dinsdag 29 januari 2019,
13.00 - 15.00 uur
Meld je aan met je hele klas of mail ons
als je alleen komt!

Contact
Kamerlingh Onnesdreef 4
2871 JN Schoonhoven
(0182) 39 05 39
algemeen@csgwillemdezwijger.nl
www.csgwillemdezwijger.nl
csgwillemdezwijgerschoonhoven

● Open Avonden
Kom samen met je ouder(s) op school kijken
hoe het echt is!
Woensdag 30 en donderdag 31 januari 2019,
19.00 - 21.00 uur

		 groep 8-webpagina
Past de WZ bij jou? Check het op www.wzgroep8.nl!
Op www.csgwillemdezwijger.nl staat ook alle
brugklasinformatie voor je ouders.
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● Open Week
Van maandag 28 tot en met donderdag 31 januari 2019

Je kunt
naar de WZ voor
VMBO-t, HAVO
of VWO.

#Ruimtevoortalent

#WELKOMOPDEWZ
JE MAAKT IN DEZE FOLDER KENNIS
MET CSG WILLEM DE ZWIJGER

Wij wil len

WIL JIJ DE WZ GOED LEREN KENNEN?
Ben je al nieuwsgierig wie straks je docenten
zullen worden? Of hoe jouw dagen op de WZ
eruit zullen zien? De kennismaking begint al
tijdens de Open Lessen en de Open Avonden.
Als je kiest voor de WZ, maak je in juni tijdens de
introductiemiddag al kennis met je mentor en je
klasgenoten. Deze docent is jouw belangrijkste
aanspreekpunt. In september leer je je klas nog
beter kennen tijdens drie dagen brugklaskamp.

   je graag leren kennen!

(‘DE WZ’, ZEGGEN WE HIER MEESTAL).
Je leest bijvoorbeeld
wat de WZ zo bijzonder
maakt (we zijn een veilige,
gezellige, christelijke
school), hoe je je talenten
ontwikkelt en heel veel
leert. Onze docenten
helpen je om goede
resultaten te boeken!
A

gaarden
.P. van Wijn

A.T. Seton

Wil je meer weten?
Kom sfeer proeven tijdens de Open Lessen en op
een Open Avond. Dan weet je meteen of de WZ
straks jouw school is (kijk op de achterkant van
de brochure).
Tot dan!
Dhr. A.T. Seton, sectordirecteur onderbouw/vmbo-t
Mw. A.P. van Wijngaarden, coördinator klas 1

Er is een dagopening
in de klas en we vragen een
moment stilte in de grote pauze
voor de leerlingen die willen
bidden. Ook vieren we Kerst
en Pasen met elkaar.

We doen projecten
om geld in te zamelen,
bijvoorbeeld voor leerlingen
in Ghana en Malawi.

De WZ is een christelijke school.
Dus vinden we het belangrijk dat je respect hebt
voor jezelf, anderen en de wereld om je heen.
Wij helpen je hierover na te denken, ook met
behulp van de Bijbel. Tijdens de lessen en in de
uren levensbeschouwelijke vorming besteden we
hier aandacht aan. Ook als je niet gelooft, ben
je welkom op de WZ. We verwachten wel dat je
bewust kiest voor
onze school en de
christelijke identiteit
IEDER MENS IS UNIEK.
respecteert.
IEDEREEN HEEFT BIJZONDERE

TALENTEN EN KWALITEITEN.
JIJ DUS OOK. WE VINDEN
HET BELANGRIJK DAT
IEDEREEN ZICHZELF MAG
ZIJN OP DE WZ EN OOK
RESPECT HEEFT VOOR
ANDEREN.

DE WZ GEEFT RUIMTE AAN
JOUW KWALITEITEN EN TALENTEN:
DAT MAAKT LEREN LEUK!

#WZleren

= heel veel ontdekken

Het is ook spannend om nieuwe kwaliteiten
van jezelf te ontdekken. Daarvoor is de WZ
een goede plek, want:
❍ je krijgt veel nieuwe vakken;
❍ je doet mee aan projecten;
❍ je krijgt twee jaar de tijd om het niveau te zoeken
waar je je diploma in haalt: vmbo-t, havo of vwo;
❍ je doet mee aan uitwisselingen met scholen in
het buitenland;
❍ je leert ook tijdens de Maatschappelijke Stage
Op Instagram
wat jij kunt doen voor de maatschappij;
ervaar je alvast het WZ-gevoel:
❍ je kiest een Talentlijn die bij je past;
csgwillemdezwijgerschoonhoven
❍ je bezoekt musea en tentoonstellingen;
volg #WZSchoonhoven #WZleren
#WZgroep8
❍ je hebt veel speciale vakken        
     waar je in de brugklas, maar    
      ook in de bovenbouw uit
      kunt kiezen: als school
    dagen we je uit;
❍   je kunt in de voorjaars-
       vakantie meegaan op
       skikamp.
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VIER TALENTLIJNEN

Je kunt voor al je vragen bij
je mentor terecht. De mentor weet
veel over jou, net als de meester
of juf in groep 8.

Je komt verder dankzij onzeTalentlijnen. In de
brugklas snuffel je aan drie Talentlijnen. Dat doe
je onder andere tijdens extra lessen in kunst &
cultuur en sport. Zo ontdek en ontwikkel je die
bijzondere kanten van jezelf. Vanaf klas 2 volg je
de Talentlijn waarvoor je gekozen hebt:
❍ Sport;
❍ Kunst & Cultuur;
❍ Economie & Maatschappij; of
❍ Techno*.
*

Ben je onderzoekend en nieuwsgierig
ingesteld en kom je in een havo/vwo-klas?
Dan is de Talentlijn Techno echt iets voor jou.
Kies je voor deze Talentlijn, dan krijg je tot
en met klas 3 het vak O&O: onderzoeken en
ontwerpen.

De Talentlijnen bereiden je
perfect voor op bepaalde
(examen)vakken, zoals
Business School, beeldende
vormgeving, BSM (bewegen,
sport en maatschappij; voor
havo) of LO2 (lichamelijke
oefening 2; voor vmbo-t).
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JE LEERT OP JOUW NIVEAU,
IN JOUW TEMPO EN OP DE
MANIER DIE BIJ JOU PAST. #WZleren

We gebruiken schoolboeken
én het Chromebook. Zo kan ik
precies leren en oefenen
wat ik nog niet weet.

Met het advies van jouw juf of meester plaatsen we je in
de brugklas die het beste bij jou aansluit. Zo blijft leren
leuk en uitdagend. Dit kan een combinatieklas zijn:
vmbo-t/havo of havo/vwo. In deze twee
‘dakpanklassen’ mag je ook werken op
het hogere niveau. De docent zorgt dat
je de lesstof krijgt die bij je past. Als je in
zo’n combinatieklas zit, maak je pas
aan het eind van de tweede klas de keuze
voor de richting die het beste bij je past:
het vmbo-t, de havo of het vwo.
Om je extra uit te dagen, kies je op het vwo
extra vakken. Zo kun je Cambridge Engels
volgen in plaats van ‘gewoon’ Engels.
Ook kun je Latijn kiezen. Bij voldoende aanmeldingen
bieden we dit vak aan in klas 1 tot en met 3. In de onderbouw van het vwo volgt iedereen ook O&O.

We begeleiden je bij dingen die jij minder gemakkelijk vindt.

Weet je nog niet goed hoe je je huiswerk moet aanpakken?
Ben je dyslectisch of bang om veel fouten te maken bij
een proefwerk? Dan helpen wij je daarmee. Zo blijf je met
plezier leren! Er staat uitgebreide informatie over zorg en
leerlingbegeleiding op de schoolsite.

twee jaar
brugklas: rustig kiezen

Een vriend van mij heeft dyslexie.
Hij krijgt extra tijd bij repetities en
extra hulp van de docenten en de
dyslexiecoach.

JE EIGEN CHROMEBOOK
Op de WZ heeft elke brugklasleerling in leerjaar 1 en 2
naast de schoolboeken ook een eigen Chromebook.
Dat heb je nodig om te leren en werken op je eigen
niveau. Zo wordt leren leuker en uitdagender! Bij het
vak ICT & Media leer je hoe je jouw Chromebook goed
gebruikt. Daarnaast leer je werken met Microsoft
Office en hoe je verstandig omgaat met social media.

De WZ swingt en danst!
NeWZ Generation is de schoolband
van de WZ en er is ook een
dansgroep: Expression. Doe jij
mee? Samen spelen, zingen en
dansen maakt je WZ-tijd extra
swingend en leuk. En je maakt
veel nieuwe vrienden!
Treed jij op tij
dens de
jaarlijkse tale
ntenjacht
‘WZ on Stage’
?

Weet jij al welke vakken je krijgt?
Denk aan wiskunde, Frans, scheikunde,
drama, maar ook aan ICT & Media...
Voor elk vak krijg je een andere docent
en een ander lokaal.
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