
vwo

Voorlichting
3 november 2020

Start om 20:00 uur
Monique de Wal, Ivo van der Heijden, leerlingen



Webinar

Inhoud/spelregels

1. Spelregels + voorstellen
2. Onze school (promotiefilm – ouderavond)

3. Uitleg vwo door Ivo van der Heijden

4. Leerlingen over vwo 
door Monique de Wal en leerlingen atheneum/gymnasium

-Ervaringen over de overstap
-Ervaringen over het onderwijs
-Ervaringen over de begeleiding
-Vragen vanuit ouders?

5. Afsluiting



Welkom conrector

De conrector, Toine Hurkx, wil u ook graag welkom heten 
op deze informatieavond.

https://youtu.be/3FEUu_RR5ck



Vwo advies:

Drie keuzes:

1. Atheneum traditioneel klassikaal

2. Gymnasium traditioneel klassikaal

3. Were di drie – vwo concept natuurlijk leren



Praktische informatie

• Alle brugklassers in één gebouw, eigen zone

• Alle leerlingen een laptop en een kluisje

• Magister (ouders en leerling)
– Roosters, digitaal lesmateriaal, huiswerk en cijfers

• Vóór de zomervakantie kennismaking klas en mentor, 
ouders en mentor 

• Fijne sfeer, veel aandacht voor de leerling, 
groepsproces, sociaal welbevinden, zorg op maat

• Elke klas een mentor, elke mentor in een team

• Sterke ondersteuning (intern en extern)

• Onderwijs op maat



En zoveel leuks!



De leerling over zichzelf:

doorzetter

slim

ambitieus

zelfstandig
beslisser

verantwoordelijk

Atheneum:

denker

Gymnasium

kritisch
intelligent

gedisciplineerd
gemotiveerd

concentreren



Docenten over de leerling:

Atheneum: Gymnasium

initiatiefrijk
initiatiefrijk

Zoekt verdieping Behoefte aan uitdaging

Cognitief sterk

creatief

Efficiënt naar oplossingen zoeken

ambitieus

Goed memoriseren

zelfstandig



Vwo op SG Were Di

Atheneum of Gymnasium

• Les op het hoogste niveau, leerlingen leren veel en snel.

Welke vorm past bij uw kind?

• Eigen identiteit, organisatie in kolommen.

Welke lessentabel past bij uw kind?

• Recht doen aan verschillende leerling kenmerken.

Op welke wijze wil uw kind leren en ontwikkelen?

• Hoe pakt Were Di dat aan?

Visie: uitwerking en organisatie.



GYMNASIUM
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ATHENEUM
• Top op intellectueel gebied. 

• Leerling is zelfstandig, leert 
makkelijk. 

• Meer vakken, minder contacturen.

• Docent staat boven de stof, is een 
inspirator. 

• Ruimte in zelfstandigheid, 
keuzevrijheid en creativiteit. 
(Flexuren)

• Vakoverstijgend werken. 

• Samen leren, werken en 
onderzoeken aan complexere 
vraagstukken. (Expansio)

• Intellectueel uitdagend. 

• Docent is expert, stimuleert 
onderzoekend leren en is bezig 
met de actualiteit.

• Mix van gestuurde en open 
opdrachten met verschillende 
werkvormen.

• Samen leren, onderzoeken en 
werken aan complexere 
vraagstukken. (Wetenschapsoriëntatie)

• Zelfstandig- en zelfredzaamheid 
wordt gestimuleerd én 
aangeleerd. (Flexuren)

• Instructie is kort, duidelijk en 
krachtig. Zelf tot oplossingen leren 
komen.

Visie



Uitwerking

Gymnasium:

• Breed aanbod
 Klassieke talen en cultuur
 Filosofie
 Spaans
 33 lesuren leerjaar 1

• Keuzevrijheden: keuze talen + flexuren

• Extracurriculair vakoverstijgend onderzoek 
→ Expansio:
 Ambacht leren onderzoeken
 Bredere vakoverstijgende thema’s
 Verdiepingstijd + filosofische inslag

11

Atheneum:

• Solide basis
 Gemiddeld meer contacturen per vak
 Aandacht basisvaardigheden (bv 

rekenen/levensbeschouwing)
 32 lesuren leerjaar 1

• Gepersonaliseerd leren: flexuren

• Intracurriculair vakoverstijgend onderzoek → 
Wetenschapsoriëntatie:
 Ambacht leren onderzoeken
 Van onderzoekende houding naar 

onderzoeksvaardigheden en vice versa
 Begeleiding van onderzoeksvaardigheden
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Vwo
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Expansio

• Elk blok/jaar:
- verwonderingsfase
- oriëntatiefase
- onderzoeksfase

• Buitenschoolse activiteiten

• Filosofische inslag:
 Argumentatieve vaardigheden
 Onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen
 Antropologie, ethiek, kennisleer, wetenschapsfilosofie

• POP-week:
 Geen cijfer, maar een beoordeling op proces en product
 Evaluatie met reflectiegesprek
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Onderwerpen

Leerjaar 1: Leerjaar 2: Leerjaar 3: Leerjaar 4: Leerjaar 
5

Blok 1: Valkenswaard CSI Duurzame 
wereld

Onderzoek
& Ontwerpen
Buitenschools 
onderzoek

PWS

Blok 2: Corpus Biomedisch 
ontwerpen

Blok 3: Eureka! Familie

Blok 4: Romein in 
jezelf

Werelderfgoed
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Duurzame wereld – leerjaar 3

Verwondering Oriëntatie Onderzoek

Duurzame wereld



Atheneum of gymnasium?

Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk:

Wat wil uw kind zelf?

Persoonlijke
Vragen:

hed@sgweredi.nl
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Keuze



Start brugklas

Vwo – traditioneel klassikaal:

• De docent is inspirator

• De docent begeleidt het leren, leert stapsgewijs aan, biedt 
hulp en laat los.

• Opdrachten van basisniveau tot onderzoekende 
denkopgaven

• Sterke insteek op het groepsproces 

• Begeleiding van overstijgende vaardigheden

(studievaardigheden, leren leren, breingeheimen, growth mindset, omgaan met 
faalangst, fouten moeten maken)

• Adviesgesprek leerjaar 1 (gymnasium)



Meemaken

Oriëntatielessen woensdagmiddagen 11 november en 18 november

Aanmelden via website:
weredi.nl / nieuwe leerlingen / aanmelden gr 8

Geo-Battle 20 januari

Open dag? zaterdag 30 januari

Inschrijven 1, 2, 3 maart

Kennismaken 30 juni



Webinar

Inhoud/spelregels

1. Spelregels + voorstellen
2. Uitleg vwo door Ivo van der Heijden

3. Leerlingen over vwo 
door Monique de Wal en leerlingen atheneum/gymnasium

-Ervaringen over de overstap
-Ervaringen over het onderwijs
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Verschil in lessentabel


