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Maak  kennis  met onze  school!



Welkom 
op de WZ!op de WZ!

Heb je al zin in de brugklas? Het is natuurlijk bijna  

zover. In deze folder maak je alvast kennis met  

CSG Willem de Zwijger (wij zeggen meestal “de WZ”).  

We vertellen je wat voor school wij zijn. Zo weet je 

alvast wat je te  wachten staat. We hopen dat je  

een goede indruk van onze school krijgt, en we  

zien je graag binnenkort op onze Open Lessen en 

Open Avonden!

Iedereen is welkom op de WZ, want de “C” in “CSG” staat er niet voor niets. 

Jij wordt door ons gezien. We kunnen je pas goed begeleiden, als we  

weten wie je bent. Daarom hebben we oog voor jou en wat je nodig hebt.  

We accepteren je zoals je bent, want wij geloven dat God iedereen uniek 

heeft gemaakt. Iedereen is dus bij ons welkom! We verwachten wel dat je 

de christelijke identiteit van de WZ respecteert.

Verder merk je dat we een christelijke school zijn aan...

•  de dagopening in de klas

•  het momentje stilte voorafgaand aan de grote pauze, 

voor leerlingen die graag bidden voor het eten

•  elk jaar een bijzondere viering met Kerst en Pasen

christelijke school
Kennismaken
De beste manier om 

ons te leren kennen, is 

door de school zelf te 

beleven! Daarom orga

niseren we Open Lessen 

en Open Avonden. Kijk 

op de achterkant van 

dit boekje voor meer 

informatie!



Tijdens deze flexlessen kun je extra ondersteuning krijgen voor vakken die je moeilijk 

vindt, samen werken aan opdrachten of zelfstandig huiswerk maken. Je kunt ook 

kiezen voor talentflexlessen waar je met je eigen talent aan de slag gaat. Bijvoorbeeld 

op het gebied van sport, kunst, dans of muziek.

Op de WZ leer je zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces.  

Naast de gewone lessen kun je elke week kiezen uit verschillende flexlessen. 

OnderwijsOnderwijs 
dat bij je past

Flexroosterrooster
De brugperiode

Je eerste twee jaar op de middelbare school noemen we de brugperiode. In deze twee jaar 

gaan we samen bepalen op welk niveau je in jaar 3 verder gaat. Na je eerste jaar, krijg je 

een advies voor jaar 2. Je volgt de lessen en maakt de toetsen allemaal op dat niveau. Zo 

kunnen we zien of dit ook echt bij je past. Past het niet? Dan gaat jouw mentor-coach met 

jou en je ouders in gesprek om te bepalen welk niveau beter voor je is.

Onderwijs op verschillende niveaus

Op basis van het advies van je juf of meester  

word je op een bepaald niveau geplaatst.

In de vmbo-t/havo-klas krijg je les op vmbo-t- niveau. In de havo/vwo-klas krijg je les op 

 havo- niveau. Maar je kunt in deze klassen ook werken en toetsen maken op het hogere niveau, 

als dat beter bij je past. Leerlingen met een vwo-advies starten gelijk in een vwo-klas.

Er zijn drie niveaus in 
de brugklas:

• vmbo-t/havo
• havo/vwo
• vwo

Muziek 
enen dans

Mentor-coach

Je staat er straks niet alleen voor, want iedere 

leerling heeft een mentor-coach. Hij praat met 

jou over je studieresultaten, over de hulp die je 

nodig hebt in de flexlessen én hoe het met je 

gaat. Je kunt terecht bij de mentor-coach als 

je hulp nodig hebt met je schoolwerk, maar ook 

als je niet lekker in je vel zit. 

Zing jij de sterren van de 

hemel? Ben jij helemaal in 

je element als je je instru-

ment bespeeld? Kan je niet 

stilzitten zodra de muziek 

begint? Je kunt er ook bui-

ten de talentflexlessen mee 

aan de slag. Kom zingen in 

de vocal-groep, meespelen 

in de schoolband of dansen 

in de dansgroep. Superleuk 

om mee bezig te zijn en een 

goede manier om nieuwe 

vrienden te maken! 



Leren doen we niet alleen op school. We orga ni
seren verschillende leuke activiteiten, zoals:

• Uitwisselingen met scholen in het buitenland

• Bezoek aan musea en tentoonstellingen

• Skikamp in de voorjaarsvakantie

• (Meerdaagse) excursies naar het buitenland

• Maatschappelijke stage

LerenLeren
buiten school

brug brug 
klasklas
kamp

Een groot deel van je school-

werk maak je straks op je eigen 

Chromebook. Je ge bruikt 

voor bijna alle vakken digitale 

school boeken. Met je Chrome-

book kan je goed werken en 

leren op je eigen niveau. Bij het 

vak ICT &  Media leer je hoe je 

de Chromebook goed  gebruikt 

en ook hoe je omgaat met 

sociale media. 

Een paar weken na je 

eerste les ga je al op 

brugklaskamp! Dat zijn 

drie dagen vol sport, 

spel en gezelligheid 

met je nieuwe klas

genoten. Daarnaast 

praat je ook veel met  

je nieuwe klasgenoten 

en je mentorcoach. 

Zo leer je elkaar goed 

kennen!

Op de WZ krijg je voor de meeste vakken huiswerk. 

In de eerste weken leer je tijdens de mentorles hoe 

je het beste kunt leren en je huiswerk maakt. Een 

deel van je huiswerk kun je al tijdens de les of in een 

flexuur maken. Zo ben je er thuis minder lang mee 

bezig. Je kunt een voudig zien welk huiswerk je hebt 

via een app op je mobiel of Chromebook.

wat leerlingen over wat leerlingen over   
de WZde WZ zeggen: zeggen:

Huiswerk
Wij vinden de WZ een superleuke school. We kunnen het jou nog 

niet vragen, maar van de leerlingen op school horen we dit:

Chromebook

‘Ik kan altijd bij 

 iemand terecht.’

‘Ik voel me 
hier veilig.’

‘Ik kan hier over 

mijn geloof praten.’

‘Ik heb het zelf voor het 
kiezen bij de flexlessen.’

‘Ik kan iets extra’s 

leren zoals Cambridge 

Engels of BSM.’

‘Ik vind de WZ een 

 gezellige school.’



Ontdek de WZ op Insta
  @csgwillemdezwijger

Bekijk ook de hashtags: 
#WZSchoonhoven
#WZLeren #WZGroep8

Er zijn verschillende momenten waarop  
je ons nog beter kan leren kennen!

Christelijke Scholengemeenschap 
Willem de Zwijger
Kamerlingh Onnesdreef 4 
2871 JN Schoonhoven

 0182  39 05 39 
 algemeen@csgwillemdezwijger.nl

WZ Infoavond 
Dinsdag 23 en woensdag 
24 november 2021  vanaf 20.00 uur 

Je ouders worden hiervoor uit 
genodigd in de brief bij dit boekje.

Open Avonden 

Woensdag 26 en donderdag  
27 januari 2022  19.00 - 21.00 uur

Kom samen met je ouders op 
school kijken hoe het echt is!

Open Lessen
Maandag- 24 en dinsdagmiddag 
25 januari 2022

Meld je aan met je hele klas,  
of mail ons als je alleen komt!

Vwo- 
ontdekmiddagen
Dinsdag 15 februari en dinsdag  
8 maart 2022

Wil jij naar het vwo? Deze ontdek
middagen zijn speciaal voor jou.

csgwillemdezwijger.nlVoor meer informatie en aanmelden ga naar 

enthousiast??

voor je ouders


