
• Woensdag 9 november 2022
• Woensdag 16 november 2022

  Oriëntatiemiddagen
  Leerlingen groep 8

• Woensdag 18 Januari 2023   Geo-battle
  Leerlingen groep 8

• Zaterdag 28 Januari 2023 
 9.00-13.00 uur   Open Dag

• Maandag 6 Maart  2023
• Dinsdag 7 Maart 2023
• Woensdag 8 Maart 2023

  Aanmelden
  Leerlingen groep 8

• Woensdag 7 Juni 2023   Expeditie Were Di
  Leerlingen groep 7

• Woensdagmiddag Kennismaken met je nieuwe klas 
 28 Juni 2023  Leerlingen groep 8

• Woensdagavond Kennismakingsavond
 28 Juni 2023  Ouders leerlingen groep 8

• Maandag 31 oktober 2022
• Dinsdag 1 november 2022

  Informatie-avond
  Ouders groep 8

De school 
waar je àlles kunt vinden!



Sport (Olympic Moves)
Jaarlijks neemt Were Di deel aan 
Olympic Moves, de grootste school-
sport  competitie van Nederland. 
Meer dan 350 middelbare scholen 
doen mee en er is de mogelijkheid 
om zich voor meer dan 20 
verschillende sporten in te schrijven.

Expeditie Were Di 
voor groep 7
Leerlingen van groep 7 
willen we graag op een 
actieve manier kennis 
laten maken met onze 
school. Zij kunnen deel-
nemen aan Expeditie 
Were Di. Op een actieve 
en creatieve manier gaan 
zij op ontdekkingstocht 
en leren zij de school en 
elkaar beter kennen.

Were Di biedt twee vormen van onder-
wijs: regulier onderwijs en natuurlijk 
leren 
Onder regulier onderwijs wordt verstaan 
onderwijs waarbij de docent de leerstof 
overziet, ter verwerking aanbiedt en de 
werkzaam    heden in de klas structureert.  
Bij natuurlijk leren stuurt de leerling zelf: niet 
de docent, maar de leerling bepaalt wat hij 
gaat doen. Deze tweede vorm van onderwijs 
is Were Di Drie. De lessen bij Were Di Drie 
verlopen anders: leerlingen leren veelal in 
projectvorm. De leerling staat aan het roer, 
maar het schip is niet stuurloos. Daar zorgen 
docenten, mentoren en coaches voor. 
Regulier onderwijs en natuurlijk leren leiden 
tot dezelfde examens en dezelfde diploma’s. 
Alleen de aanpak van het leren verschilt.

Dakpanklassen en driegesprekken 
Binnen regulier onderwijs wordt in de 
brugklas gewerkt met dakpanklassen: twee 
onderwijsniveaus zitten bij elkaar in de klas. 
Were Di biedt de volgende onderwijsniveaus 
aan: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd 
theoretisch, havo en vwo (atheneum en 
gymnasium). Middels leerdoelen, individuele 
gesprekken én drie gesprekken met leerling, 
ouders en mentor wordt er gezamenlijk 
bekeken welk niveau het beste bij de leerling 
past. 

Were Di Drie heeft een vmbo- en een  
havo-vwo afdeling waar de leerlingen van 
verschillende leeftijden naast elkaar en 
regelmatig ook met elkaar samen werken. 
Gedurende je verblijf in de onderbouw (2 jaar 
vmbo, 3 jaar havo-vwo) wordt bekeken op 
welk niveau je uiteindelijk de bovenbouw 
instroomt, je hebt dus ruim de tijd om te 
laten zien wat bij jou past. Ook wisselen 
tussen beide afdelingen is daarin mogelijk.

Eigen brugklasgebouw
SG Were Di is gevestigd op een prachtige 
campus in een bosrijke omgeving met een 
eigen sportcomplex. Were Di is de regionale 
school, voor leerlingen uit Valkenswaard en 
de omringende dorpen.  Alle brugklas leer-
lingen zitten bij elkaar in een eigen brugklas -
gebouw, hiermee bieden we onze leerlingen 
alle ruimte en veiligheid. Het voelt als een 
kleine school binnen een grote school.

Begeleiding en maatwerktraject
Naast de algemene zorg die we hebben voor 
alle leerlingen, biedt Were Di ook specifieke 
zorg voor leerlingen die meer zorg nodig 
hebben. Door persoonlijke begeleiding en 
maatwerktrajecten wordt de eventuele 
ondersteunings behoefte aangepast aan de 
individuele leerling. 

Catch Codeerklas
Bij SG Were Di kun je vanaf de brug-
klas al leren programmeren. Op je 
eigen tempo leer je alles over 
programmeren, robotica, webdesign, 
gamedesign, artificial intelligence, VR, 
cyber security en digital design.  
Er wordt gewerkt aan leuke projecten 
en interessante evenementen en 
bedrijven worden bezocht met de 
Catch Codeerklas.

Buitenschoolse activiteiten
De mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling beperken zich niet alleen 
tot het onderwijs. Er is een Were 
Di Academy waar leerlingen zich 
kunnen bekwamen in een sport of 
zich kunnen verdiepen in een cultureel 
of educatief onderwerp.  Daarnaast 
kunnen leerlingen deelnemen aan het 
songfestival, een toneeluitvoering of 
een musical en kunnen ze meespelen 
in het orkest. Ook kijkt Were Di 
graag letterlijk en figuurlijk over 
de landsgrenzen heen met o.a. de 
Vijflanden ontmoeting, buitenlandse 
excursies en uitwisseling met andere 
landen.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Op de website van school is een aparte pagina met informatie voor 
leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders: weredi.nl/groep-7-8


