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Geachte ouders,
Met plezier bied ik u het informatieboekje aan over onze school. In dit boekje 
voor toekomstige leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders vindt 
u informatie over onze sectoren vmbo (inclusief Were Di Drie) en havo/vwo en 
de teams daarbinnen. Daarnaast treft u de data aan van de informatie-
avonden voor ouders van groep 8-leerlingen, de Open Dag, de oriëntatie     middag 
en kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklassers en de inschrijf       data. 
Natuurlijk vindt u ook volop informatie over onze school op onze website: 
weredi.nl.

Beste toekomstige brugklasser,
Nog even en dan maak je de overstap van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. Leuk dat je bij ons op school komt kijken want daarmee krijg je een 
indruk van onze school. Bij Were Di draait het natuurlijk om de leerlingen. 
Wij geven goed onderwijs zodat je bent voorbereid op de toekomst. 
Daarnaast organiseren wij allerlei sportieve en culturele activiteiten, excursies 
en feesten. En natuurlijk doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat je je 
snel thuis voelt bij ons op school. 

Met de overstap naar het voortgezet onderwijs verandert er van alles. Zo krijg 
je nieuwe vakken en nieuwe leraren. Je gaat steeds naar andere lokalen en 
ook regelmatig naar andere gebouwen. Maar dit went snel. Om je wegwijs te 
maken, heb je een eigen mentor bij wie hij terecht kan met vragen. 
Je werkt veel op je laptop die je elke les meeneemt. Daarnaast zorg je dat je 
ook je boeken bij je hebt. Wil je wat boeken, persoonlijke spullen of je 
gymspullen opbergen? Dat kan want elke leerling heeft een eigen kluisje. 

In dit boekje lees je hoe een schooldag van een leerling van Were Di eruit ziet. 
Ook lees je hoe brugklassers het vinden bij ons op school en welke belangrijke 
data je in de gaten moet houden . 

We wensen je veel leesplezier en hopelijk tot ziens op onze Open Dag op 
zaterdag 28 januari 2017 waar je uitgebreid kennis kunt maken met de school, 
de verschillende vakken en activiteiten.

Jan van de Rijdt, rector ad interim

voorwoord
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21-11-2016  19.00 uur HAVO/VWO Informatieavond 
ouders groep 8-leerlingen

22-11-2016   19.00 uur VMBO (incl. WD3) informatieavond 
ouders groep 8-leerlingen

11-01-2017  1e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

25-01-2017  2e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

28-01-2017  Open Dag (09.00 - 13.00 uur)

30-01-2017  16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur 
Inschrijving zorgleerlingen
(Leerwegondersteuning, leerlingen met gedrag- of 
leerstoornissen). De basisschoolzorgt dat alle onderzoeks -
resultaten, diagnoses, etc. door ouders worden 
meegenomen

31-01-2017  16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur 
Inschrijving zorgleerlingen
(Leerwegondersteuning, leerlingen met gedrag- of 
leerstoornissen). De basisschoolzorgt dat alle onderzoeks  -
resultaten, diagnoses, etc. door ouders worden 
mee    genomen

06-03-2017 19.00 - 21.00 uur Inschrijving nieuwe leerlingen regulier

07-03-2017 19.00 - 21.00 uur Inschrijving nieuwe leerlingen regulier

08-03-2017 15.30 - 17.00 uur Inschrijving nieuwe leerlingen regulier 

15-03-2017  Uitslag toelating zorgleerlingen wordt verstuurd 
naar ouders en de basisschool

19-04-2017  Uitslag toelatingscommissie wordt verstuurd
naar ouders en de basisschool

22 of 23-05-2017 Ouders verzoeken andere plaatsing i.v.m. herzien advies

21-06-2017 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

5

datumlijst 2016-2017
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Havo/vwo, vmbo bovenbouw en vmbo onderbouw hebben ieder hun eigen 
gebouw. Je krijgt praktisch al je lessen in je eigen gebouw. Daarnaast is er het 
Sportgebouw waar iedereen de lessen Sport & Bewegen krijgt. 
Naast dat gebouw ligt het sportveld voor de buitenlessen Sport & Bewegen.

Ieder gebouw heeft een eigen kantine, receptie en huismeester. 
Je brengt je pauzes door in je eigen gebouw.

De lestijden zijn als volgt:

 TIJD ONDERBOUW BOVENBOUW TIJD

 08.25 - 09.15 1 1 08.25 - 09.15

 09.15 - 10.05 2 2 09.15 - 10.05

 10.05 - 10.30 pauze 3 10.05 - 10.55

 10.30 - 11.20 3 pauze 10.55 - 11.20

 11.20 - 12.10 4 4 11.20 - 12.10

 12.10 - 13.00 5 5 12.10 - 13.00

 13.00 - 13.25 pauze 6 13.00 - 13.50

 13.25 - 14.15 6 pauze 13.50 - 14.15

 14.15 - 15.05 7 7 14.15 - 15.05

 15.05 - 15.55 8 8  15.05 - 15.55

Als lessen uitvallen, worden deze in principe altijd waargenomen. 

76

gang van zaken

Binnen Were Di proberen we leerlingen algemene zorg gericht op onderwijs 
en begeleiding te geven door met vaste docententeams te werken.

Deze teams werken met leerlingen die van dezelfde jaarlagen zijn. 
In zo’n team zitten alle mentoren en de docenten die lesgeven aan die 
jaarlagen. De docenten kennen de leerlingen beter, omdat ze het merendeel 
of soms zelfs al hun lessen aan de leerlingen van die jaarlagen geven. 
Elk team heeft een eigen coördinator/afdelingsmanager.

De mentoren zijn de spil in de leerlingbegeleiding. 

Bij specifieke zorgvragen (Leerachterstand, Ontwikkelingsstoornissen, 
Dyslexie en andere leerproblematiek) roepen de teams de hulp van het 
Zorgteam van Were Di in. Hierin zitten een zorgcoördinator, ortho pedagoog, 
ontwikkelingspsychologen en ambulante leerlingbegeleiders.

Elk nieuw schooljaar wordt opgestart met een introductieperiode waarin we 
proberen de leerlingen zich snel thuis te laten voelen in hun nieuwe klas.

leerlingbegeleiding
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Were Di vindt het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen school en 
ouders. Hiervoor gebruiken we een aantal hulpmiddelen.

• De website www.weredi.nl
   Daar is de algemene informatie te vinden en kunt u doorklikken naar 

Magister.
Onder de knop ‘Onderwijs’ op pagina ‘Digitalisering’ is uitgebreidere 
informatie te vinden over de laptop in de klas.

• Magister
  Hier zijn de behaalde cijfers te zien en hoe de afwezigheid van de leerling 

is geregistreerd.
U vindt hier straks ook alle brieven en belangrijke data die van belang zijn 
voor uw kind.
We maken gebruik van de elektronische leeromgeving binnen Magister, 
waarbinnen opdrachten worden aangeboden.

• Ouderavonden
  Na elk rapport bestaat er de mogelijkheid om mentoren en/of vakdocenten 

te spreken via afspraak of via een ouderavond.

contact

8
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Kernteam
(vmbo basis en kader met extra ondersteuning)

Als uw kind extra ondersteuning op leer- en/of sociaal emotioneel gebied 
nodig heeft, kan SG Were Di uw kind plaatsen in het Kernteam.

Een dag op het Kernteam ziet er als volgt uit
Je plaatst je fiets in de fietsenstalling en loopt naar de aula van het VMBO 
onderbouw gebouw. Met de tweede bel ga je naar boven via de ‘‘Kernteam’’ 
trap. Op de eerste verdieping loop je via het Kernteamplein naar je vaste 
lokaal.
In jouw klassenlokaal heb je een werkplek. Je klas bestaat uit maximaal 
16 leerlingen. In het lokaal hangt standaard het rooster van de dag en de 
klassenregels die jullie als klas hebben afgesproken. Je telefoon leg je in het 
klassenkluisje en je pakt de boeken uit de kast in het lokaal.
In deze kast liggen jouw boeken en voor elk vak heb je een apart bakje. 
Soms moet je ook boeken mee naar huis nemen. Als je bijvoorbeeld huiswerk 
hebt of voor een vak moet leren. Deze boeken leg je aan het begin van de dag 
weer terug in de bakjes.
De leraar heeft je al ontvangen bij de deur. De leraar spreekt de dag even kort 
met de klas door en vertelt of er wijzigingen zijn in het rooster van deze dag. 
Als er bijvoorbeeld een leraar niet is die dag, wordt deze les vervangen door 
iemand anders. In het Kernteam gaan alle lessen door.
De leraar legt de inhoud van de les uit en noteert dit op het bord. De uitleg 
die de leraar geeft noemen we instructie. De leraar houdt er rekening mee 
dat de instructie niet al te lang is, zodat jij nog geconcentreerd blijft.
Na de instructie ga je werken. De leraar schrijft altijd op een vaste plek op het 
bord welke opdrachten je moet gaan maken en wat er van je verwacht wordt. 
Soms mag je samenwerken; soms moet je muisstil aan het werk.

keuzemogelijkheden teams van vmbo
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Soms geeft de leraar huiswerk op of geeft hij aan dat er een proefwerk wordt 
gegeven. De leraar schrijft dit duidelijk op het bord en maakt samen met de 
klas een planning. Elk klaslokaal heeft ook een klassenagenda. Hierin noteren 
de leraren ook alles met een daartoe behorende planning. Dat is wel zo 
makkelijk en kun je altijd in deze klassenagenda kijken of daar hetzelfde in 
staat als in jouw agenda.

Als de bel gaat, is er een leswisseling. De leraar zorgt ervoor dat jij de tijd hebt 
om de spullen te pakken voor het volgende lesuur. De leraar verlaat het lokaal 
en de volgende leraar komt het lokaal binnen. Jij blijft dus, samen met jouw 
klas, in jullie klaslokaal zitten. Het komt ook voor dat je naar een praktijk lokaal 
moet. Dit is bij de vakken Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur en koken. 
Als je naar deze praktijklokalen moet lopen, kom je ook andere leerlingen van 
de school tegen.

Net zoals alle andere teams heb je uiteraard pauze. Je hebt twee pauzes met 
alle leerlingen van het Kernteam. Omdat ook andere teams pauze hebben, 
moet je de ene pauze buiten pauzeren en de andere mag dat binnen. 
Na de pauze moet je weer via de Kernteamtrap naar jouw klaslokaal gaan en 
start de volgende les.

Aan het einde van de lesdag moet je goed opletten of je huis-/leerwerk hebt 
voor die middag. De docent die je als laatste hebt, zal dit mogelijk nog even 
kort met de klas bespreken door de klassenagenda erbij te pakken. Je moet 
de leerboeken uit de kast pakken die nodig zijn voor het huis-/leerwerk. 
De overige boeken mag je op school laten. Je vult je boekentas en verlaat het 
schoolgebouw via de Kernteamtrap. Je pakt je fiets en verlaat het school-
terrein.

Nog iets anders dan bij regulier
In het Kernteam heb je vergeleken met andere teams veel mentortijd. Je hebt 
een vaste klassenmentor en op je rooster staan de lesuren ‘‘open’’ en ‘‘sluit’’. 
Tijdens deze lesuren worden zeer veel verschillende onderwerpen besproken 
die jouw docenten en mentor belangrijk vinden. In het Kernteam heb je ook 
veel uren project. Tijdens deze lesuren leer je hoe belangrijk samenwerken is 

en werk je veel op de laptop. Je moet presentaties geven en werkstukken 
maken. Sommige projecten bieden ook veel extra uitdagingen.

Alle leerlingen op het Kernteam hebben leerachterstanden op het gebied van 
(begrijpend) lezen en/of rekenen. Je krijgt hierin ook les. Daarnaast word je 
ook getoetst en worden de resultaten geanalyseerd. Mocht er weinig tot geen 
verbetering optreden, dan kun je in aanmerking komen voor steunles.
Jouw vakdocenten leren je op welke manier je het beste kan leren voor het 
vak dat zij geven. Ze geven je leertips en oefenen dit ook met je in de klas. 
Je kan de tips ook thuis terugvinden op de leersite van het Kernteam: 
www.lerenophetkernteam.weebly.com

Het Kernteam is er alleen voor leerjaar 1 en 2. Na deze twee leerjaren maak je 
een keuze voor een beroepssector. Je krijgt veel begeleiding in dit keuze-
traject. Dit noemen we loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In leerjaar 3 en 4 
is de jouw bekende structuur van het Kernteam afgelopen en moet je klaar 
zijn voor de stap naar de bovenbouw. Jouw mentoren en leraren begeleiden je 
hierin natuurlijk.

Plezier op school
De leraren van het Kernteam belonen goed gedrag. Dit doen we allemaal en 
we verwachten van jou dat je ook meewerkt aan een prettig leerklimaat. 
Als je gedrag niet goed is, zal de leraar je daarop aanspreken. Je krijgt te horen 
wat jij anders moet doen in een bepaalde situatie. De leraren hebben allerlei 
gedragsregels. Deze worden aan je geleerd om zo een veilige en prettige sfeer 
te houden.
We proberen dagelijks in de gaten te houden of je lekker in je vel zit. Dit doen 
we door met je te praten of te vragen hoe het met je gaat. Je kunt zelf ook 
aangeven of het goed/minder goed met je gaat. We nemen in leerjaar 1 en 2 
testen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling af. Zo krijgen de 
leraren een goed beeld van je welbevinden op school.
Als je een leer- of ontwikkelstoornis hebt, bijvoorbeeld dyslexie of AD(H)D, 
krijg je een Pluspas. Hierop staan faciliteiten die jou helpen om op jouw 
niveau de school met plezier te doorlopen. De leraren houden zich aan het 
naleven van de faciliteiten die op jou van toepassing zijn.

vmbo
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Extra’s van het Kernteam
Zowel leerjaar 1 als 2 heeft een introductieprogramma in het begin van het 
schooljaar. Het belangrijkste is dat je de klas en de leraren leert kennen. 
We gaan ook op excursie met het Kernteam. In leerjaar 1 ga je naar de 
Efteling en bezoek je mogelijk bedrijven die aan het vak project gekoppeld 
zijn. In leerjaar 2 ga je naar Brussel en bezoek je kamp Vught in het kader van 
het project ‘‘de wereldoorlogen’’.
We werken in het Kernteam ook aan de keuzes die je moet maken voor de 
bovenbouw (leerjaar 3 en 4). Hiervoor werken we samen met bedrijven uit de 
regio en vertegenwoordigers van bedrijven vertellen iets over hun bedrijf en 
welke kwaliteiten hun medewerkers hebben. Je gaat ook op bezoek bij 
bedrijven, leert over jezelf en of deze sector bij je past.

Ouders
Je ouders volgen via jouw prestaties en je aanwezigheid. Start van het 
schooljaar maken jouw ouders kennis met alle klassenouders en de nieuwe 
mentor tijdens een algemene ouderavond. Daarnaast hebben ze minimaal 
2 keer per jaar een individueel oudergesprek.
We verwachten van je ouders dat we ze kunnen bellen tijdens schooltijd en 
dat er de mogelijkheid is om een afspraak in te plannen.
Je ouders moeten zorgen dat jij een rustige leer-werkplek hebt met internet-
verbinding, zodat je je huis-/leerwerk kunt doen.

vmbo
leerlingen aan het woord

‘‘Je zit in kleinere klassen’’
Hoi, ik ben Sylvana. Ik woon in Valkenswaard en ik zit in het kernteam 
basis van Were Di. 
Voor mij was het heel spannend om naar de grote school te gaan. Ik was 
bang dat ik geen vrienden kreeg en dat niemand mij leuk ging vinden. 
Ik kreeg best wel snel vrienden en ik moest wel even wennen natuurlijk, 
maar het viel reuze mee. Ik zit op het kernteam. Dat is voor kinderen die 
zich niet zo goed kunnen concentreren of andere dingen. Dat is bij mij ook. 
Daarom zit ik hier. Het kernteam is echt superfijn. Je heb kleinere klassen. 
Je zit met kinderen met hetzelfde niveau. Dat geeft bij mij het gevoel dat 
iedereen gelijk is en dat voelt heel fijn. Ook vind ik het superleuk om hier 
te zitten. De leraren zijn hier super. En als je iets niet snapt, leggen ze het 
nog even een keertje uit. De kinderen zijn ook leuk hier. 
Eigenlijk is alles leuk op Were Di. 
Veel succes met het kiezen van een nieuwe school!

 Groetjes Sylvana 

‘‘Ik heb hier snel vrienden gemaakt’’
Hoi, ik ben Maud en ik zit op het Were Di kernteam. Op het kernteam word 
je heel goed op weg geholpen door alle docenten. In leerjaar 1 als je naar 
het kernteam gaat, heb je eerst een introductieweek. Daar maak je kennis 
met kinderen die ook naar het kernteam gaan. Aan het einde van de intro-
ductieweek, word je klas bekendgemaakt. In het kernteam heb je kleinere 
klassen van ongeveer 16 kinderen. Je maakt ook kennis met meerdere 
vakken. Magister is een site die we veel gebruiken. Daar zie je de punten 
die je haalt en je huiswerk, je rooster en je mail. Toen ik naar de middel-
bare ging, vond ik dat heel spannend. Maar toen ik de eerste week had 
gehad, vond ik het zo spannend niet meer. Ik maakte heel snel vrienden. 
En de docenten waren heel aardig. 
Veel succes met je keuze voor de middelbare!

 Groetjes Maud

nog even een keertje uit. De kinderen zijn ook leuk hier. 

‘‘Ik heb hier snel vrienden gemaakt’’
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Gemengd Theoretisch
‘‘Alle leerlingen in beeld’’

Een lesdag uit het leven van een vmbo GT leerling
Je plaatst je fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling en loopt naar de 
aula van het VMBO onderbouwgebouw. Je hebt je spullen bij je voor die dag. 
Je maakt gebruik van je kluisje om evt. je jas en telefoon in op te bergen, 
je boeken te wisselen of je lunch neer te leggen. Met de eerste bel ga je via de 
GT trap naar het lokaal waar je les hebt. Dit is meestal op de eerste etage bij 
het gt plein. Het kan ook zijn dat je voor de praktijkvakken naar de begane 
grond of de 2e etage moet. Je kunt in je rooster, op je laptop of smartphone, 
zien waar je heen moet.

In het klaslokaal heb je een vaste plek. Je klas bestaat uit maximaal 
30 leerlingen. Je boeken leg je op tafel en je wacht tot de docent de les start.
De leraar legt het verloop en de inhoud van de les uit en noteert dit op het 
bord. Daarna start de les met bijv. herhaling, uitleg nieuwe stof of het maken 
van opdrachten. Je moet in een les van 50 minuten je concentratie 35 minuten 
vast kunnen houden om te luisteren naar uitleg maar bijv. ook zelfstandig te 
kunnen werken of in groepjes samen te werken.
Als je zelfstandig aan het werk gaat, schrijft de leraar op een vaste plek op het 
bord welke opdrachten je moet gaan maken en wat er van je verwacht wordt. 
Soms mag je samenwerken; soms moet je muisstil aan het werk.

Soms geeft de leraar huiswerk op of geeft hij aan dat er een proefwerk wordt 
gegeven. De leraar schrijft dit duidelijk op het bord en noteert dit in Magister.
In Magister wordt de leerstof in stukjes gehakt zodat jij als leerling de 
planning in je eigen agenda kunt schrijven/typen. De mentor heeft aan de 
klas uitgelegd hoe je moet plannen. In de loop van het 2e leerjaar ga je dit 
voortaan zelf doen. Je mag zelf bepalen of je een digitale of schriftelijke 
agenda hebt. In de bovenbouw wordt het plannen door de mentor herhaald 
en laat je zien dat je grotere stofgehelen zelf kunt plannen. Ook wordt er 
verwacht dat je je andere vaardigheden zoals initiatief nemen, zelfstandig 
zijn, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen ontwikkelt. 

vmbo
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In leerjaar 3 word je verder begeleid in het ontdekken van je beroepsmogelijk-
heden en je interesses voor de verschillende sectoren. Je maakt in dit 
schooljaar een keuze voor een sector met de daarbij behorende vakken voor 
klas 4. Je bezoekt een beroepenmarkt waar bedrijven zich presenteren. 
Ook ga je bij een bedrijf op bezoek en ga je een week stage lopen in de sector 
waar jouw voorkeur naar uit gaat. Je leert hoe een bedrijf werkt en wat ze van 
hun medewerkers verwachten. Verder komen in klas 3 en 4 een aantal 
opleidingen op school voorlichting geven over hun opleiding, komen oud-
leerlingen vertellen over hun vervolgopleiding en kun je een of meerdere 
meeloopdagen meedraaien op een opleiding waar je interesse naar uitgaat. 
Door middel van het maken van een sectorwerkstuk in klas 4 verdiep je 
je verder in het beroepenveld waar je voorkeur ligt en door het doorlopen 
van het gehele LOB-traject kom je tot het verantwoord kiezen van een 
passende vervolgopleiding.

De mentor
De mentor is degene die jouw leerprestaties en welbevinden extra goed in de 
gaten houdt en actie onderneemt indien nodig. Hij probeert een goede band 
met je op te bouwen door bijv. een gesprek te plannen, vragenlijsten in te 
laten vullen om je beter te leren kennen en belangstelling voor je te tonen. 
Ook laat hij je reflecteren op je leerprestaties en ondersteunt en begeleidt hij 
je waar nodig. Hij onderhoudt de contacten met je ouders. Het is dan ook 
belangrijk dat jij van jouw kant ook je best doet het contact met je mentor 
goed te houden en hem op de hoogte te stellen als zaken minder goed gaan.

vmbo
Als de bel gaat, is er een leswisseling. Je pakt je spullen in, verlaat het lokaal 
en gaat naar het lokaal waar je je volgende les hebt. Het kan ook zijn dat je 
een blokuur hebt. Dit zijn 2 lessen van hetzelfde vak achter elkaar.

Je hebt twee pauzes met alle leerlingen van GT klas 1 en 2, in totaal ± 260 leer-
 lingen. De pauze gebruik je om evt. je boeken te wisselen, gebruik te maken 
van het toilet en te eten en drinken. Je hebt pauze na het 3e en het 6e lesuur. 
De pauze na het 3e lesuur is de ene week buiten en de andere week binnen, 
je mag er altijd voor kiezen om buiten pauze te houden, mits het regent, dan 
geeft de huismeester aan dat je binnen mag pauzeren. De pauze na het 
6e les   uur mag je altijd kiezen of je binnen of buiten pauzeert. Aan het einde van 
de lesdag moet je goed opletten dat je alle boeken bij je hebt voor het maken 
en leren van huiswerk. Een lesdag bestaat uit maximaal 8 lesuren op een dag.
 

Huiswerk
In de les heb je regelmatig tijd om al een gedeelte van het huiswerk te maken 
zodat je thuis niet alles hoeft te doen en je de docent vragen kunt stellen. 
In klas 1 en 2 wordt verwacht dat je 30 minuten tot 1,5 uur huiswerk per dag 
maakt/leert. Het is belangrijk dat je dit goed plant en organiseert. 
De vakdocenten en mentoren helpen je met het plannen en hoe je moet leren 
voor je huiswerk. We verwachten bij Were Di dat je zelfstandig zaken oppakt 
en initiatief toont als je hulp nodig hebt. Vragen staat altijd vrij.

Als je een achterstand bij een vak oploopt die voor jou zelfstandig moeilijk in 
te halen is, ondersteunt de vakdocent je in eerste instantie hierbij. Als je een 
achterstand hebt op het gebied van begrijpend lezen of spelling, dan kom je in 
aanmerking voor steunlessen. Een steunles is een extra les in de week in een 
kleine groep waar je extra hulp krijgt voor de desbetreffende achterstand.
LOB; dit noemen we loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In leerjaar 1 is het 
van belang dat je tijdens de vaklessen en mentorlessen leert wie je bent en 
wat je goed kunt en wat je minder goed kunt. In leerjaar 2 gaan we oriënteren 
op 4 sectoren; groen, zorg en welzijn, economie en techniek. Dit doen we door 
bedrijven te bezoeken. De vaklessen gaan regelmatig in op de vraag; ‘Waar 
heb dit vak voor nodig in de toekomst?’. Halverwege leerjaar 2 ga je ook 
kiezen voor een aantal vakken voor klas 3.
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Excursies
Ervaringen opdoen en leren doe je ook door het maken van excursies. 

In klas 1 is er:
• Valkerij museum (mens & maatschappij, handvaardigheid)
• Xanten in Duitsland (techniek, Nederlands, mens & maatschappij)
• Uitwisseling met een school uit Gent

In klas 2 is er:
• Oorlogsmuseum in Overloon (mens & maatschappij, mens en natuur 2)
•  Een dagje in Luik en de mijnen van Blegny (Frans, mens & maatschappij, 

mens en natuur 2, wiskunde)

In klas 3 is er:
• Meerdaagse excursie Berlijn of Londen
• Excursie naar Tweede Kamer Den Haag en De Gevangenpoort

In klas 4 is:
• Cadier en Keer (maatschappijleer 2)
• Parijs (voor iedereen)
• Lille (Frans)
• Rechtbank Den Bosch (maatschappijleer 2, geschiedenis)
• Excursie Walibi (natuurkunde)
• Excursie Ieper (geschiedenis)

Plezier op school
De leraren van het team GT onderbouw belonen goed gedrag. We verwachten 
van jouw kant dat je meewerkt aan een prettig leer- en leefklimaat. Als je 
gedrag niet goed is, zal de leraar je daarop aanspreken. Je krijgt te horen wat 
jij anders moet doen in een bepaalde situatie. De leraren hanteren gedrags-
regels. Deze worden aan je geleerd om zo een veilige en prettige sfeer te 
houden. Een belangrijk motto bij ons is; fouten maken mag en daar leer je van.

We proberen in de gaten te houden of je lekker in je vel zit. Dit doen we door 
met je te praten of te vragen hoe het met je gaat. Je kunt zelf ook aangeven of 
het goed/minder goed met je gaat.

Als je een leer- of ontwikkelingsstoornis hebt, bijvoorbeeld dyslexie of AD(H)D, 
krijg je een Pluspas. Hierop staan faciliteiten die jou helpen om op jouw 
niveau de school met plezier te doorlopen. De leraren houden zich aan het 
naleven van de faciliteiten die op jou van toepassing zijn.

Ouders
Je ouders volgen via Magister jouw prestaties en je aanwezigheid. Start van 
het schooljaar maken jouw ouders kennis met de andere ouders en de nieuwe 
mentor tijdens een algemene ouderavond. Daarnaast hebben ze minimaal 
2 keer per jaar de mogelijkheid in te schrijven voor een individueel ouder-
gesprek bij de vakdocent en de mentor.
De samenwerking met ouders is van belang. De ouders en school moeten 
waar nodig contact met elkaar kunnen hebben. Ook moeten we de ouders 
kunnen bellen tijdens schooltijd bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen 
zodat we samen kunnen werken in het belang van jou.

Je ouders moeten zorgen dat jij de tijd hebt en een rustige leer-werkplek hebt 
met internetverbinding, zodat je je huis-/leerwerk kunt doen.

Het is ook van belang dat je ouders regelmatig de tijd hebben om samen met 
jou de dagen/weken door te nemen om zo als ouders inzicht te krijgen in 
jouw leer- en leefwereld.
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‘‘Lessen veel leuker dan op basisschool’’
Hallo bijna brugklassers... Were Di is een superschool. Tot nu toe heb ik al 
heel veel geleerd. De leraren en leraressen zijn heel aardig maar soms ook 
een beetje streng. De lessen zijn veel leuker dan op de basisschool. 
Je hoeft niet bang te zijn dat je geen vrienden krijgt. Ik heb hier al 
veel vrienden gemaakt. Kortom: een leuke school!

 Groetjes van Lars (vh1 gt) 
 

‘‘Koken is superleuk’’
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. 
Je hebt bijvoorbeeld andere schooltijden en je moet je laptop iedere dag 
mee naar school nemen. Je moet ook van lokaal wisselen en je krijgt 
schriftelijke overhoringen. Je hebt 3 uur in de week gym soms heb je dat 
buiten soms binnen. Dat ligt aan het weer. Het was wel even wennen dat 
je andere vakken krijgt. Je leert veel op Were Di. De eerste lesweek op 
school was best vermoeiend. We hadden al meteen allerlei verschillende 
vakken. Ik vind koken superleuk. Je leert bijvoorbeeld hoe je groentesoep 
moet maken. Tijdens de introductieweek leer je de school en de vakken 
kennen. Op Magister, een bepaalde app, kun je zien wat je rooster is voor 
de komende weken en of er lessen uitvallen en naar welk lokaal je moet 
gaan. Gym is echt superleuk. Maar het is minder leuk dat je de hele tijd 
trap af en trap op moet maar daar wen je aan. Als je je gewoon normaal 
gedraagt, krijg je nooit een rode kaart en word je er niet uitgestuurd.

 Chayenna (vmbo ka1g) 

leerlingen aan het woord

Je hoeft niet bang te zijn dat je geen vrienden krijgt. Ik heb hier al 

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. 

leerlingen aan het woord

‘‘Het is gewoon gaaf hier’’
Ik ben Kim en ik zit op Were Di in de vmbo gt-klas. We hebben een erg 
leuke klas met veel sporters: hockeyers, voetballers en nog veel meer. 
Dus erg sportief en leuk is het in onze klas. In de pauze is het ook leuk met 
z’n allen bij de picknicktafels kletsen. Dan naar de automaat wat lekkers 
halen of een broodje eten is ook wel chill. Maar ook de pleinlessen zijn 
geweldig en gezellig. Maar het is toch nog steeds school; dus we moeten 
ook serieus blijven. 
We hebben twee topmentoren aan wie we alles kunnen vragen. Maar ook 
de andere docenten zijn aardig maar soms ook wel een beetje streng. 
Huiswerk vind ik niet gaaf. Maar als je oplet in de klas dan ben je zo klaar. 
Het is trouwens ook fijn dat je met alle leerlingen van gt bij elkaar zit. 
Iedereen kent elkaar en je weet altijd waar je heen moet. En als je het even 
niet weet dan kun je het vragen of makkelijk opzoeken op je telefoon. 
‘‘Het is gewoon gaaf hier.’’

 Kim, GT onderbouw

‘‘Het is gezellig op de eerste etage’’
Hallo kinderen van groep 8! Ik zit nu vier weken hier en ik vind het 
superleuk. Je leert nieuwe mensen kennen en je leert veel nieuwe dingen. 
In het begin is alles best eng. Tijdens de eerste week doe je allemaal leuke 
dingen om je klas en je mentoren te leren kennen. Je was eerst de oudste 
van je oude school maar nu ben je de jongste. Maar we zitten in de 
onderbouw met allemaal eerste en tweedeklassers. Het is gewoon heel 
gezellig op de eerste etage. Je weet heel snel de weg want we zitten met gt 
op dezelfde plek in het onderbouwgebouw. Huiswerk lijkt in het begin veel 
maar dat valt wel mee. Je bent zo klaar. Als je maar goed oplet in de les.
Tot volgend jaar in de GT onderbouw!

 Koen, GT onderbouw

‘‘Het is gezellig op de eerste etage’’

22
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Basis/kader
‘‘Onderwijs op maat’’

Een lesdag bij basis-kader onderbouw
Je bent de voor jou beste/meest veilige route naar school gefietst. Je kunt 
deze route zelfstandig afleggen.
Je plaatst je fiets in de fietsenstalling en loopt naar de aula van het VMBO 
onderbouw gebouw. In de aula berg je je spullen op in je kluisje. Je maakt een 
selectie van de materialen die je voor de eerste twee lessen nodig hebt. 
In de aula wacht je op de tweede bel, daarna ga je naar boven via de grote 
trap. 
Op de tweede verdieping loop je naar het lokaal waar je de eerste les hebt. 
Je kunt zelf in Magister nakijken welke les je hebt en waar je moet zijn.

Wanneer de docent er nog niet is wacht je rustig buiten het lokaal. 
Wanneer de docent er is, ga je het lokaal in en ga je zitten op de plaats die jou 
is toegewezen door de docent. Dit kan bij per vak een andere plek zijn. Je kunt 
zelf je juiste spullen voor het vak uit je tas halen. Je klas kan bestaan uit 
maximaal 30 leerlingen.

Je hebt zelf gezorgd dat je de juiste materialen en boeken hebt meegenomen 
voor de les. Al deze materialen neem je mee in een tas. Je bent zelf verant-
woordelijk voor de inhoud van deze tas.

De leraar heeft je al ontvangen bij de deur. De leraar zorgt ervoor dat de les, 
bij aanvang, kort wordt voor besproken. De inhoud wordt op het bord 
genoteerd. Aan het einde van de les is er de mogelijkheid dat er huiswerk 
wordt opgegeven. Deze wordt voor het einde van de les op het bord vermeld.
Als de bel gaat, is er een leswisseling. Je laat je werkplek netjes achter. 
De leraar zal tijdig de les afsluiten zodat jij je spullen kunt inpakken en naar 
de volgende les, ander lokaal kunt gaan. Je moet je dus met de gehele groep 
verplaatsen naar een ander lokaal. Alle klassen binnen basis-kader doen dit. 
Tijdens de leswissel lopen er dus heel veel leerlingen door de gangen.

vmbo
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leerlingen aan het woord

‘‘Veel doen met je laptop’’
Hoi ik ben Ties. Ik ben 12 jaar en ik zit in de brugklas bij het kernteam. 
Jij zit nog in groep 8. Waarschijnlijk is de overstap naar een nieuwe school 
lastig voor jou. Nou dat was het voor mij ook. Maar je komt nieuwe 
vrienden tegen en nieuwe mogelijkheden. 
Je gaat veel doen met je laptop, je krijgt andere docenten en vakken zoals 
Engels, Nederlands, sport en beweging, kunst en cultuur en wiskunde. 
Je moet ver fietsen en je krijgt een kluisje. Je moet goed op je spullen 
passen. Je kan eten en drinken kopen. 
Ik hoop je snel hier te zien.

 Groetjes Ties
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Wat verwachten wij van ouders
• Dat ouders/verzorgers, gedurende schooltijden bereikbaar zijn.
•  Dat ouders/verzorgers zich conformeren aan de regels van de school en 

de uitvoering hiervan door de verschillende docenten en dit met hun 
zoon/dochter bespreken.

•  Dat ouders/verzorgers, zich via Magister op de hoogte blijven stellen van 
de prestaties en vorderingen van hun zoon/dochter. Op de hoogte blijven 
van alle informatie die de school via Magister stuurt.

•  Dat ouders/verzorgers ondersteunen bij het inzien/controleren van de 
Magister-agenda, controleren/overhoren van het huiswerk en hulp bieden 
bij het inpakken van de schooltas.

•  Dat ouders/verzorgers een rustige werkplek kunnen bieden voor hun 
zoon/dochter, waar gewerkt kan worden aan opdrachten en leerwerk voor 
school. Op deze werkplek moet een internetverbinding mogelijk zijn.

In de bovenbouw:
De leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een profiel [Zorg & Welzijn, 
Economie & Ondernemen, PIE (Produceren, Installeren, Energie), BWI (Bouwen, 
Wonen en Inrichting) of M & T (Motorvoertuigen en Transport)]. Daarnaast 
kiest de leerling 4 keuzevakken, waarmee hij een pakket kan kiezen dat het 
beste bij hem past. De profiel- en keuzevakken nemen 12 uur per week in. 
Loopbaanbegeleiding heeft daarin een belangrijke plaats. Al onze leerlingen 
lopen in het derde jaar twee volle weken stage bij een bedrijf naar keuze. 
Daarnaast is er aandacht voor LOB-lessen, functioneringsgesprekken en 
competenties.

vmbo

Je hebt twee pauzes per dag. Deze pauze heb je met alle leerlingen van 
basis-kader regulier tegelijk. De eerste pauze hebben alleen de leerlingen van 
basis-kader pauze. 
In de tweede pauze komen hier de leerlingen van het kernteam bij. 
Wanneer er twee leerlingenstromen in de aula moeten pauzeren gaat de ene 
week basis-kader naar buiten en de andere week kernteam.

Aan het einde van de pauze moet je weer je spullen pakken. Uit je kluisje pak 
je je boeken en materialen voor de volgende drie lessen. Je loopt via de grote 
trap in de aula naar de volgende les.

Na je laatste les pak je alle spullen in je tas. Alle boeken en materialen haal je 
uit je kluisje en neem je mee naar huis. Je pakt je fiets uit de fietsenstalling en 
fietst de voor jou kortste en veiligste weg naar huis.

Wat doet een mentor bij basis-kader
Iedere leerling heeft bij basis-kader onderbouw een persoonlijke mentor. 
Dit houdt in dat je elke week, op een vooraf afgestemd moment, een contact-
moment hebt met je mentor. De ene week is het een gesprek met de groep, 
welke maximaal 15 leerlingen betreft. De andere week zit je één op één met je 
mentor in een persoonlijk gesprek.

De mentor is de eerste lijn in het contact met ouders/verzorgers vanuit 
school en is ook de eerste in contact vanuit ouders/verzorgers naar school. 
Alles wat er gedurende het schooljaar speelt rondom welbevinden, extra 
ondersteuning en cijfers loopt via de mentor en wordt in de mentor-
gesprekken behandeld.

Naast een directe mentor heeft elke klas een co-mentor. Wanneer de 
persoonlijke mentor niet aanwezig is, neemt een co-mentor waar. 
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‘‘De springkussens waren het leukst’’
Hallo ik ben Mayco. Ik kom uit Maarheeze en ik zat daar op OBS 
Cranendonck. Ik zit in een leuke nieuwe klas ka1g Tijdens de kennis making 
speelden we spellen om elkaar beter te leren kennen. Ik had al meteen 
veel vrienden. We hadden een speurtocht door de hele school. 
Je moest allemaal vragen beantwoorden. Dat was wel leuk, want zo leer je 
waar al de lokalen zijn en wat daar gegeven wordt. De volgende dag 
leerden we de juffen en meesters kennen. Ik vond het leuk dat we gingen 
gymmen met mevrouw Van Hoof want ik hou van sporten. Ik heb al 
ontdekt dat ik koken een superleuk vak vind net als handvaardigheid en 
tekenen. Wiskunde vind ik ook wel leuk. Mens en maatschappij is eigenlijk 
geschiedenis gemengd met aardrijkskunde. Dat vond ik op de basisschool 
ook altijd interessant. De rest van de vakken vind ik minder leuk. 
En huis    werk vind ik ook niet zo leuk. Van de introductieweek vond ik de 
springkussens bij de gym en de speurtocht door de school het leukste. 
Ook de escaperoom was leuk. Ik wilde dat altijd al een keer doen. 

 Mayco (vmbo ka1g)

‘‘De eerste week was spannend’’
Hoi kinderen van groep 8. Ik ben Rowin en ik zit in ka1g. 
Ik ben van basisschool Schepelweyen naar Were Di gegaan. Ik ben helaas 
blijven zitten in de 1ste klas en zit nu dus weer in de 1ste klas. Omdat ze 
dachten dat ik kader nog wel aankon, ben ik geen niveau lager gegaan. Het 
leukste in de introweek vond ik de groepsspellen zoals de QR code want 
dan moest je met een groepje codes gaan zoeken door heel de school en 
op het schoolterrein.
De eerste week les was natuurlijk gewoon spannend want je kende 
sommige docenten nog niet. We hebben altijd om 10.05 en 13.00 uur 
pauze. Ik vind een paar vakken niet leuk en dat zijn Duits, wiskunde en 
techniek. Ik vind wel veel vakken leuk en dat zijn: Engels, Nederlands, 
rekenen, MN1 (beetje). Na de eerste week les kenden we alle docenten en 
dus waren we niet meer nerveus over hoe zij zouden zijn.

 Rowin (vmbo ka1g)

Ook de escaperoom was leuk. Ik wilde dat altijd al een keer doen. 

Ik ben van basisschool Schepelweyen naar Were Di gegaan. Ik ben helaas 
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Were Di Drie
‘‘Het draait om jou!‘‘

Leerlingen ontwikkelen zich volgens onze drie pijlers: 

Hoofd (kennis): Onze leerlingen leren de basiskennis die hoort 
bij het VMBO op basis-, kader- of GT-niveau. Daarmee halen ze 
hun diploma. Naast deze basiskennis krijgen leerlingen volop 
de ruimte om te werken aan kennis die past bij hun eigen 
interesses en talenten. 

Handen (vaardigheden): naast de traditionele VMBO-
vaardigheden besteden we actief aandacht aan tal van vaardig-
heden die er met het oog op de toekomst toe doen: presenteren, 
communiceren, samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes 
maken, informatie verwerven en verwerken�.

Hart (persoonlijke kwaliteiten): Onze leerlingen leren welke 
persoonlijke eigenschappen ze hebben om uit te blinken, en 
welke ze nog moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld concentratie, 
initiatief nemen, zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit, 
doorzettingsvermogen.

Gemotiveerde leerlingen!
Onze leerlingen leren onder begeleiding keuzes maken op de volgende 
gebieden: 

Taak   (wat is voor jou op dat moment zinvol en betekenisvol om te 
leren?) 

Tijd  (wat is voor jou een juiste planning om je leerdoel te halen?) 

Team  (met wie ga je samenwerken om je leerdoel te bereiken?) 

Techniek (wat is voor jou de beste manier om je leerdoel te bereiken?)

Behalve dat leerlingen leren hun keuzes te verantwoorden, zijn ze door deze 
manier van werken gemotiveerd. Het is leuk!

Een rijke leeromgeving!
Bij Were Di Drie werk je samen aan leuke uitdagende opdrachten, het liefst 
voor een echte klant. Om dat voor elkaar te krijgen maak je gebruik van 
workshops, docenten, native speakers, boeken, medeleerlingen, internet, 
interviews met experts binnen en buiten de school, excursies en nog veel 
meer. Een omgeving die inspireert en bovendien perfect aansluit bij de 
meeste MBO-opleidingen.

De maatschappij en onze beide hersenhelften: 
daarom Were Di Drie
De maatschappij heeft lang een beroep gedaan op kwaliteiten uit de linker 
hersenhelft zoals analyseren, rekenen, logische verbanden leggen, taal-
ontwikkeling en feitenkennis. Alleen, onderzoek toont aan dat werk van die 
aard wordt overgenomen door computers, wordt uitbesteed aan het 
buiten          land of dat je met alleen die kwaliteiten simpelweg niet opvalt in de 
massa. Gelukkig hebben we nog een hersenhelft met eigenschappen die daar 
wel tegen bestand zijn. Rechts blinkt uit in bijvoorbeeld creativiteit, inlevings-
vermogen, buiten kaders denken en verbeelding. Met de manier van werken 
bij Were Di Drie wordt daar bewust op ingestoken door af te wijken van 
standaardpakketten en maatwerk te bieden: iedere leerling zijn eigen talent 
en leerroute!

Ga voor meer informatie naar de schoolwebsite www.weredi.nl.
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‘‘Veel op laptop werken’’
Het is hier echt supertof en ook gezellig! Ik zit op Were Di Drie, niveau 
kader.
Ik ben zo blij dat ik hier naartoe ben gegaan, ik moet wel 40 tot 45 minuten 
fietsen maar dat maakt niet uit. Want ik weet dat er een leuke dag aan 
komt op het Were Di!
We mogen veel op de laptop doen en dat vind ik superleuk en ook nog net 
wat makkelijker! Het enige minpuntje is dat je wel afscheid moet nemen 
van je oude klas maar ja... je maakt gelukkig leuke nieuwe vrienden/ 
vriendinnen!
Dus ik zou zeggen; kiezen voor deze school was een topbeslissing!
 
 Faith

‘‘Leuk om aan projecten te werken’’
Hallo leerlingen van groep 8. Ik ben Jorrit. Ik wil jullie graag vertellen hoe 
leuk het op Were Di is. Ik zit op Were Di Drie. Ik heb voor Were Di Drie 
gekozen omdat ik het heel leuk vind om aan projecten te werken. Were Di 
Drie is heel anders dan de basisschool. Je hebt er veel meer bewegings-
vrijheid. Dus als jij het leuk vindt om aan projecten te werken, is Were Di 
Drie zeker een aanrader.

 groetjes Jorrit

‘‘Veel vrijheid’’
Hallo ik ben Jordy en ik zit bijna drie weken op Were Di Drie. Ik vind het een 
hele fijne school want je bent heel vrij. Ook mag je gewoon muziek 
luisteren als je aan het werk bent. Dat vind ik superfijn want ik kan me 
daardoor heel goed concentreren. Ook zijn we in de tweede week op kamp 
gegaan. Dat was superleuk want je leerde iedereen beter kennen. 
We beginnen nu pas met het continurooster dus daar weet ik nog niet zo 
veel van, maar dat komt wel!

 Jordy 
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‘‘Leuk om aan projecten te werken’’

Hallo ik ben Jordy en ik zit bijna drie weken op Were Di Drie. Ik vind het een 



35

havo/vwo

Dit ben jij! (Plusminus)
Je hebt het naar je zin op de basisschool. Maar je kijkt er ook wel naar uit om 
een volgende stap te zetten. Een andere school; spannend en tegelijk leuk. 
Andere omgeving, andere mensen, nieuwe vrienden. Oude vriendschappen 
blijven gewoon bestaan.

Je vindt leren wel leuk. Nou ja, leuk � er zijn leukere dingen natuurlijk, maar 
ook veel minder leuke. Aan alles zit immers een plus en een min. Je vindt het 
in ieder geval niet erg om naar school te gaan, wat huiswerk te hebben. 
Of dingen uit het hoofd te leren maar ook iets uitzoeken, zodat je weet hoe 
het zit. Omdat je het gewoon wilt weten. Er zijn een paar vakken die je héél 
erg leuk vindt, en soms heb je al een idee wat je later wilt gaan worden, of 
juist absoluut niet. 

Het loopt dus wel lekker op school en dat zal nog wel even doorgaan, denk je. 
Je hebt niet het idee dat je al heel snel een baan zult gaan zoeken; dat komt 
later wel een keer. Dat zoek je nog wel een keer uit. 

En natuurlijk is er meer dan school in het leven. Er is meer te doen: een hobby, 
een sport, lezen, muziek of toneel, dans. Daar ga je niet mee stoppen omdat je 
naar een andere school gaat. 

Wat ga je leren?
Je hebt vast al wel een idee van de vakken die je in het voortgezet onderwijs 
gaat krijgen. Als je het precies wilt weten, kun je natuurlijk even de ‘lessen-
tabellen van de eerste fase van het havo-atheneum-gymnasium’ (want zo 
heet dat overzicht) opzoeken in de schoolgids op de site van de school. 
Daar kun je trouwens ook zien, hoeveel lesuren van 50 minuten aan elk vak 
worden besteed.

Nederlands, Frans, Engels, wiskunde ... veel van die vakken, eigenlijk de 
meeste, worden ook op andere scholen gegeven. Maar waarin zit nou het 
bijzondere van SG Were Di? Wat hebben we jou te bieden? Dat gaan we je 
vertellen.

34
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Science is zo’n bijzonder vak, een vak dat niet alle scholen aanbieden. Dat is 
een combinatie van praktijk en theorie. Je leert daar niet alleen je hersens, 
maar ook je handen te gebruiken. Hoe dingen werken, hoe dingen in elkaar 
zitten: je leert kijken op een natuurkundige, technische manier. En wie weet 
vind je het leuk om mee te doen aan de Lego League, een wedstrijd waarin 
je met mede-leerlingen robots gaat bouwen.

De lessen Anglia worden aangeboden aan leerlingen die méér met Engels 
willen gaan doen. Je gaat intensief met Engels aan de slag; je kunt er 
zelfs extra examens in afleggen. Dat is handig, want Engels is natuurlijk 
een belangrijke wereldtaal. Je werkt zo aan een toekomst waarin je ook 
internationale mogelijkheden hebt. 

Dan is er nog levensbeschouwing; in de onderbouw houdt dat bij ons in, dat je 
leert nog beter om te gaan met andere mensen. In de lessen wordt gewerkt 
aan mediawijsheid, zodat je weet wat de voor- en nadelen van computers en 
apps zijn. Je krijgt ook drama-lessen: door toneelspelen probeer je de 
gevoelens van anderen weer te geven. En debatteren hoort er ook bij: je leert 
te verwoorden wat je vindt en met anderen daarover in gesprek te gaan. 

De laatste jaren hebben we het WereDiWijs-project gehad. Daaraan kun je 
meedoen als het met het leren op school goed gaat en je eigenlijk best nog 
wat méér aan zou kunnen. Dan krijg je de gelegenheid om dingen uit te 
zoeken die bij andere vakken niet, of minder, aan bod komen. Je kunt een 
eigen onderzoek starten of iets gaan maken. 

Een belangrijke les is ook het wekelijkse mentor-uur. De mentor is degene die 
ervoor probeert te zorgen dat je het naar je zin hebt op school, dat je weet hoe 
de school in elkaar zit en die je helpt als je een steuntje kunt gebruiken. 

Bij de oriëntatie-uren maak je kennis met vakken die in de volgende 
schooljaren gegeven worden. Zo leer je alvast iets over de keuzes die je moet 
gaan maken.

havo/vwo
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‘Wennen aan regels en leraren’’
De eerste weken op de middelbare school waren echt heel zwaar omdat je 
moet wennen aan alle leraren en regels. Het is anders dan op de basis-
school. Je moet hier veel meer doen en ik vond het stom dat we al in de 
eerste zes weken toetsen hadden. Maar er zijn ook pluspunten. Zo heb je 
meer vrijheid en leer je nieuwe mensen kennen. Voor mij liep het eerste 
schooljaar goed. Ik kwam de proefwerkweken zonder onvoldoendes door...
behalve voor science. Ik hoop dat ik dit jaar nog beter word in alle vakken 
en dat ik net zo’n gezellige klas heb als vorig jaar.

 Szymon (ha2c) 
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Wat kun je kiezen?
Omdat niet iedereen hetzelfde leuk vindt, moet je kunnen kiezen. Dat geldt in 
een restaurant, dat geldt op school. We werken er hard aan, om steeds meer 
keuzes te bieden aan onze leerlingen. We bieden hulp en ondersteuning bij 
alle keuzes, dat is nogal logisch. We zetten het even voor je op een rijtje, 
welke keuzes er allemaal zijn. 

Aan het einde van het eerste jaar moet er een keuze gemaakt worden voor 
gymnasium, atheneum of havo: de havo-opleiding duurt in totaal 5 jaar, het 
vwo (= atheneum en gymnasium) is 6 jaar. Op het gymnasium worden Latijn 
en Grieks gegeven. Je gaat dus naar klas 2-havo, 2-atheneum of 
2-gymnasium.

In de loop van het derde jaar moet je een profiel kiezen voor de bovenbouw. 
Je kunt een ‘maatschappij’-profiel kiezen, dat is met talen en economie of 
kunst. Of je kiest voor een ‘natuur’-profiel, de kant van gezondheid en techniek. 
Je moet dan ook nog vakken kiezen die goed in zo’n profiel passen. In de klas 
wordt er veel aandacht aan besteed, de mentor helpt je te ontdekken waar 
jouw plussen en minnen zitten. 

In het examenjaar (dat is dus 5-havo of 6-vwo) moet je een vervolgopleiding 
kiezen: wat ga je ná Were Di doen? Welke opleiding, welke studie? 
Gelukkig duurt dat nog even. We helpen je er natuurlijk bij en die hulp begint 
al in klas 4, zó belangrijk vinden we dat. 

Is dat alles? 
Ja en nee. 

Ja. We hebben het belangrijkste over klas 1 havo/vwo wel verteld, denken we. 
Denk jij van niet? Heb je een vraag? 
Stel hem via ikwilgraagweten@sgweredi.nl

Nee. Er valt nog veel meer te vertellen over de school en over havo/vwo, 
en dat doen we graag, bijvoorbeeld op de Open dag. 
Ben jij zo nieuwsgierig geworden dat we je daar gaan ontmoeten?

Excursies
Ervaringen opdoen en leren doe je ook door het maken van excursies. 

In klas 1: 
• Tongeren voor vwo 1-leerlingen
• Fietsexcursie door de Kempen 

In klas 2:
• Maastricht/Valkenburg
• Gastlessen van ASML tijdens de lessen science op school 

In klas 3:
• Oorlogsmuseum Overloon
• Parijs
• Xanten/Dinslaken
• Namen 

In klas havo 4:
• Introductiekamp in Biezenmortel
• Meerdaagse buitenlandse excursies (Berlijn, Londen of Italië)
• Excursies bij Duits, aardrijkskunde, tekenen

In klas vwo 4:
• Excursies bij Duits, tekenen en wetenschapsoriëntatie 

In klas havo 5:
• Excursies bij tekenen, Duits 

In vwo 5:
• Meerdaagse buitenlandse excursies 
 (Berlijn, Londen of Italië)
• Excursies bij Duits, aardrijkskunde, tekenen 

In klas vwo 6:
• Excursies bij aardrijkskunde, informatica, 
 tekenen

havo/vwo
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‘‘Overgestapt van vmbo naar havo’’
De eerste dag na de zomervakantie dat ik het havo/vwo-gebouw binnen-
kwam, viel me op dat het er heel anders uitzag dan het vmbo-gebouw. Ik 
kende er bijna niemand omdat ik in leerjaar 1 op het vmbo zat. Omdat dat 
zo goed ging, mocht ik naar havo 2. Een paar vakken die ik nu op de havo 
heb, heb ik niet gehad op het vmbo, bijvoorbeeld: science, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Het huiswerk is op de havo niet veel meer dan op het 
vmbo. Alleen zijn sommige opdrachten wel wat lastiger. Ik denk wel dat ik 
hier op havo veel eerder moet beginnen met leren als ik een voldoende wil 
staan. Op het vmbo begon ik meestal één of twee dagen van tevoren met 
leren omdat ik het best wel makkelijk vond. De docenten hier zijn best wel 
aardig. Met de kinderen in de klas kan ik het goed vinden, nooit ruzie mee, 
maar altijd lachen. Ik heb hier ook een paar nieuwe vrienden gemaakt en ik 
kan op ze rekenen als ik ergens hulp bij nodig heb en dat is wel fijn. Dat we 
twee keer in de week tot vier uur ’s middags naar school moeten, is best 
best zwaar, vooral omdat het op maandag en vrijdag valt. Het is ook 
jammer dat we maar twee uur per week gym hebben (vorig jaar had ik nog 
drie uur gym) want ik vind het een leuk vak. Ik vind het leuk om elke keer 
van gebouw te wisselen. Dat is geweldig want dan zit je niet altijd in een 
gebouw waar je al heel het jaar zit.

 Yanisa (ha2c)

‘‘Were Di heeft leuke leraren’’ 
In de eerste week hadden we meer introductie dan echte les. We hebben 
op alles ingelogd met de laptops zodat we via de laptop ook ons rooster in 
Magister (een soort digitale agenda) konden zien. En nu weten we ook 
waar we voor onze les moeten zijn. Ik vind Were Di een geweldige school. 
Beter kon ik niet kiezen! Ik vind zelfs het huiswerk fijn en heb het op tijd 
af. Daarnaast heb ik een leuke klas en leuke leraren. De leukste vakken 
vind ik Frans, Anglia (Engels) en geschiedenis. Er zijn veel behulpzame 
leraren. Ik vind dat ik een goede schoolkeuze heb gemaakt en ik ga er 
zeker wat van maken dit jaar!

 Igor (hv1a)

zeker wat van maken dit jaar!
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