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 Dit bruisende filmpje over de school al gezien?

Welkom! Beste bezoeker, welkom op deze ONLINE Open 
Dag van SG Were Di! 

Het is jammer dat we u niet persoonlijk en live kunnen ontvangen op onze 
campus. We hadden u met plezier en trots rondgeleid! Dat kan allemaal 
niet – om redenen die we niet hoeven te noemen.

Bladerend door dit magazine kunt u net als op een echte Open Dag, de 
school stukje bij beetje leren kennen door rond te kijken, stil te blijven 
staan, te luisteren, te praten en weer verder te gaan …

In dit magazine vindt u drie soorten artikelen. Sommige gaan over een 
bepaald thema. Als u erop klikt, komt u bij een live presentatie terecht. 
Een medewerker van de school is uw gastheer of -vrouw en vertelt iets 
over het thema en laat een filmpje, foto’s of een diaserie zien. Altijd is er 
de mogelijkheid om vragen te stellen.

U kunt ook meteen voor de mogelijkheid kiezen om vragen te stellen.  
Tal van medewerkers, ouders en leerlingen staan klaar om u te woord te 
staan. 

Tenslotte hebben we nog ‘strooigoed’-artikelen. Verschillende bekende 
en misschien minder bekende kanten van de school worden belicht met 
een kort verhaal, een foto en een verwijzing naar de site. Want daar is niet 
alleen vandaag, maar elke dag informatie en het laatste nieuws te vinden.

Ik wens u een bruisende ONLINE Open Dag!

Edward de Gier, rector

Were Di? Wat betekent dat? 
Sommige mensen denken dat het één woord is, anderen zien er Engels 
in. ‘We are …’  

Maar ‘Were Di’ (twee woorden) is gewoon Nederlands. Middel-
nederlands, dat wel. Het komt voor in een aantal Middeleeuwse zinnen, 
zoals “Fiere vrouwen, were di” en “Felle kerels, were di” met de 
betekenis: knok ertegen, laat niet over je lopen, vecht voor jezelf.  

En zo begrijp je gemakkelijk de keuze voor deze naam: op de school 
willen we leerlingen immers leren het beste uit zichzelf te halen.

Misschien is ook voor die historische naam gekozen omdat er vroeger in 
Valkenswaard het ‘Hertog Jan’ stond, een van de voorlopers van Were Di. 
En die man was niet alleen een sterke koning en een krachtig heerser, 
maar ook een Don Juan. Het hele verhaal, en zelfs de link met het 
vliegveld Welschap, kunt u  hier lezen op de site van de school.

P.S. 

https://youtu.be/rmsxCNU2XaE
https://weredi.nl/over-weredi/de-naam-were-di


De brugklas van Were Di 
We kunnen natuurlijk uren over de brugklas van Were Di 
praten … maar toch gaan we dat niet doen. In deze 
thema-presentatie vertellen we u het belangrijkste over 
de brugklas, niet meer, niet minder. Precies wat iemand 
wil weten die misschien naar de brugklas van Were Di 
komt. We vertellen over de vmbo-klassen, we vertellen 
over de havo/vwo brugklassen. Over dakpannen en over 
de mentor. In welke klas je komt. Natuurlijk kunnen er 
vragen gesteld worden.

Deze presentatie wordt vanaf 09:30 elk uur gegeven. 
 Gebruik deze link.

Laptops mee!
Op veel foto’s van Were Di zie je leerlingen met 
laptops. Dat is niet zo verwonderlijk. We 
verwachten namelijk dat alle leerlingen een eigen 
laptop mee naar school brengen. Dat maakt het 
onderwijs moderner, handiger, aantrekkelijker en 
bereidt ook beter voor op de toekomst.  Dat 
hebben we uitgelegd op onze site en daar 
kunt u trouwens ook lezen aan welke eisen een 
laptop moet voldoen. 

Tijdens de Open Dag kunt u uw  eventuele 
vragen over de laptop rechtstreeks aan 
iemand van de ICT-afdeling van de school stellen.

Wel een laptop maar geen mobieltjes?
Het zijn prachtige apparaten, die mobieltjes, maar ze leiden ook erg af. 
Appjes van vrienden en vriendinnen zijn onder de les dus niet zo 
welkom. Daarom hebben we een mobieltjeshotel in elk klaslokaal 
opgehangen, waar de leerlingen van klas 1 tot en met 4 hun telefoon 
voor de duur van de les in opbergen. Maar als de docent het nodig vindt, 
kan het mobieltje ingezet worden in de les. 

De ouders van de school hebben we  via de site in deze 
discussie betrokken.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVlYmQ4MWYtNzk4Mi00MTA1LTkzZGMtNWI5MWE3YmM0ZTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22af488caa-c779-481f-ae3e-b1c274f979d2%22%7d
https://weredi.nl/onderwijs/digitalisering
https://weredi.nl/onderwijs/digitalisering
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJhYzYxZGItNTM5MC00ZTk2LWI1MzktZTY1YjI4YmQ5NDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22a776142f-d2d1-49c2-8a58-dae80e367966%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJhYzYxZGItNTM5MC00ZTk2LWI1MzktZTY1YjI4YmQ5NDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22a776142f-d2d1-49c2-8a58-dae80e367966%22%7d
https://weredi.nl/onderwijs/mobiele-telefoons
https://weredi.nl/onderwijs/mobiele-telefoons


WD3Vragen staat vrij 
Misschien wilt u weten hoe het andere onderwijs van Were Di Drie bevalt. Hoe een docent 
ertegenaan kijkt. Stel uw  vragen aan de docent langs deze weg. U kunt ook  met 
een leerling van WD3 in gesprek gaan. Als u benieuwd bent naar de ervaringen van 
het nieuwe Were Di Drie Havo/Vwo, dan kunt u  hier een docent spreken.

Meer dan een school
Natuurlijk verwacht je op school les in schoolvakken en 
voorbereiding op het examen. Maar het is belangrijk om 
verder te kijken dan je schoolneus lang is; er is immers 
genoeg te doen op sportief gebied, op cultureel gebied,  
er zijn talloze interesses en hobby’s die de moeite waard 
zijn. 

Dat laten we de leerlingen ervaren in de Were Di Academy 
op dinsdagmiddag. Als het schoolleven weer een beetje 
genormaliseerd is, gaan we ermee verder. Voorlopig geeft 

 een brochure van vorig schooljaar een mooie 
indruk van wat we allemaal aanbieden.

Were Di Drie. Ook Were Di, maar anders 
Een foto van een klassensituatie bij Were Di Drie laat zien dat het daar 
wat anders verloopt dan de meeste mensen gewend zijn als ze het 
over ‘school’ hebben. Bij Were Di Drie gaat het om natuurlijk leren en 
dat vraagt iets anders van de leerling, maar ook van de docent. 

De leraar heeft wisselende rollen. Hij of zij is een coach die met de 
leerlingen praat over het leerproces. Waar sta je? Wat wil je bereiken? 
Hoe kom je daar? De lessen bij Were Di Drie verlopen dus anders. 
Leerlingen leren samenwerken, ze leren veelal in projectvorm. Er is niet 
tevoren vastgesteld wat er gedaan moet worden maar het eindpunt is 
steeds helder: een leerling weet wat voor prestatie er aan het eind van 
de periode verwacht wordt. 

Deze presentatie wordt vanaf 09:00 uur elk uur gegeven. 
 Gebruik deze link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM2MjUwYjMtYTc1ZS00ZWEyLWFlN2ItYjMzMWY2N2ZiNmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%2214a9a0a9-62e2-46d8-b96e-605b264dd756%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJhOWQ2NWUtZDQxMi00ZDFmLTgwNzMtNThmNTJhOTIyYWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22d167789f-2d93-43ae-a62f-869ee76cf5a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJhOWQ2NWUtZDQxMi00ZDFmLTgwNzMtNThmNTJhOTIyYWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22d167789f-2d93-43ae-a62f-869ee76cf5a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJiODQyMDMtZjhhZS00NTFkLWFkNjktNTgxNzM1M2ZmN2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22778a7df8-e590-4a83-9358-a83f3d4af939%22%7d
https://weredi.nl/upload/files/Were-Di_Academy-Sport-Cultuur_2019-2020_def.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU5ZGViN2ItMmYzMy00YWQ5LWIwODctMDYxZTZmOWYzZTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%228e8a5942-5248-4f75-8321-4b5660219419%22%7d


Wanneer kun je je aanmelden?
Bij zo’n beetje alle scholen voor voortgezet onderwijs in 
onze regio is de aanmelding van leerlingen voor klas 1 
mogelijk op 1, 2 en 3 maart 2021. Op dit moment weten 
we nog niet, of we de ouders en de leerlingen voor die 
aanmelding op school mogen ontvangen. Dat zouden we 
het liefste willen, een persoonlijke kennismaking. 
Misschien moet het allemaal online gebeuren, of op een 
nog andere manier. We wachten even af.   

 Hier op onze site kunt u tegen die tijd zien hoe de 
aanmelding georganiseerd gaat worden. 

Inschrijven
nieuwe leerlingen

  maandag 1 maart 2021 19:00-21:00 uur
  dinsdag 2 maart 2021 19:00-21:00 uur
  woensdag 3 maart 2021 15:30-17:00 uur
  woensdag 3 maart 2021 19:00-21:00 uur

Versterkt Engels: het Cambridge-programma
Op Were Di leer je gewoon goed Engels. Maar je kunt er ook ongewoon goed 
Engels leren. Die mogelijkheid biedt Were Di aan alle leerlingen die nèt iets meer 
willen bereiken. Die het Engels op een hoog niveau willen beheersen, bijvoorbeeld 
omdat ze denken aan een periode als au pair in het buitenland, of daar een 
opleiding willen volgen of omdat ze dromen van een baan met veel internationale 
contacten.  

Met debatten, presentaties, onderzoeken en projecten in de Engelse taal worden 
de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken extra geoefend. In de lessen 
leren de leerlingen met elkaar samenwerken en communiceren in het Engels.  

 U kunt een presentatie bijwonen.

https://weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFkYmU3YzgtNjBkOS00MzBhLTg2YmEtZmQ3MWZmZGY2NDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%223ea57bf9-9ad5-4c85-83ba-07ef8518935e%22%7d


Het dak gaat eraf!
Het Songfestival van Were Di is een evenement van lange adem.  
Het begint elk jaar in november met soms wel 80 audities, waaruit 
de beste 15 à 20 deelnemers worden gekozen. Dan kan het repeteren 
beginnen. Met werkgroepen, zangcoaches, muziekdocenten en  
zelfs een heus repetitieweekend wordt er keihard gewerkt om een 
geweldige show neer te zetten, met een groot eigen orkest. 

In het voorjaar volgen de voorstellingen in een uitverkocht huis.  
Die week, en zeker de laatste avond, de avond waarop de jury een 
winnaar kiest, gaat het dak eraf. Meer weten?  

 De site biedt informatie. 

Gymnasium
Veel leerlingen met een vwo-advies hebben een brede belangstelling en houden 
ervan om dingen te leren, uit te zoeken en te ondervinden. Dat weten we. En ze 
willen opschieten, dat weten we ook. Soms gaat het op school voor hen te lang-
zaam; ze begrijpen het in wat minder tijd en met minder herhalings oefeningen 
ook wel. 

Daarom hebben we Het Nieuwe Gymnasium ingevoerd vanaf klas 1. Het aantal 
les    uren is in veel schoolvakken een beetje verminderd; 2 in plaats van 3 weke-
lijkse lessen Nederlands, om maar een voorbeeld te geven. Zodoende hebben we 
tijd over die we gebruiken om andere dingen te doen; we geven nieuwe 
schoolvakken (Latijn, Spaans, filosofie, drama) en we geven anders onderwijs. 

Bij Expansio pakken we het onderwijs op een andere manier aan, we gaan de 
leerlingen nog meer uitdagen. Je gaat aan het werk met pittige, vakover stijgende 
opdrachten en je leert in de loop van de jaren zelf onderzoeksvragen te stellen 
én te beantwoorden.  

 Er is een presentatie over het gymnasium, vanaf 09:30 elk uur. 

Werken en leren op het Vmbo
Het Vmbo staat midden in de samenleving. Dat kun je zien 
aan de samenwerking met bedrijven, organisaties en instel-
lingen. Onze leerlingen gaan er op excursie en lopen er stage. 
Want leren doe je niet alleen vanuit de schoolbanken maar 
vooral ook door het opdoen van ervaring in de praktijk. Hoe 
dat bevalt, kunt u  vragen aan een Vmbo-leerling, 
of  aan een docent van het Vmbo, natuurlijk.

Were Di biedt in klas 3 en 4 de profielen Zorg & Welzijn 
(Z&W), Economie & Ondernemen (E&O), Produceren, 
Installeren, Energie (PIE), Bouwen, Wonen, Interieur (BWI), 
Mobiliteit & Transport (M&T) en Dienstverlening & Producten 
(D&P) aan. Wilt u een docent van zo’n profielvak spreken? 
Dat kan.  Volg deze link.

https://weredi.nl/zoeken/resultaten?q=songfestival
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZjYmIwZDUtNmZkZC00ZWU0LThlYWQtMzJmZDU2YmQ4YTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%225bcdffe5-b25a-437b-bcc9-b2ed03b95d31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU5YTM0YTgtMjJhZi00Mjk2LWFjN2MtYWU1OTQ2OWM1YzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22b1acfed0-e9e6-4659-b1e4-57730dfe371d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE0MjUzZGYtMTQ3ZS00NjUwLWE3YmQtZDRjYTEzNjgxZjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22d2010cbe-fc06-4249-a9b8-83706a102a56%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdkNjMwYzgtNTE0My00OTI0LWFjZmItMzAwMDliMjQxMDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%2246f1a581-0eaf-4b99-821a-35e4ecd8e88a%22%7d


Voor leerlingen - door leerlingen
De leerlingenraad van de school laat regelmatig van zich horen,  
de leerlingen denken en praten volop mee. Niet alleen met school, 
trouwens; de burgemeester komt ook wel eens bij hen op bezoek.

Op de Open Dag vertellen ze graag hoe ze de school beleven.  
 Bekijk via deze link hun presentatie! 

Leren en werken op Havo/Vwo
Hoe moet ik me Havo/Vwo voorstellen? Is dat heel erg anders dan Vmbo, zijn de 
verschillen met de basisschool groot?  Vraag het aan een leerling van 
Havo/Vwo. En  met deze link spreek je een docent van Havo/Vwo.

groep

7
Schoolkosten
De schoolboeken zijn gratis, dat wil zeggen: u kunt ze 
kosteloos een jaar lenen. Een atlas, woordenboeken, een 
rekenmachine, de laptop, sportkleding zult u zelf moeten 
kopen. Wat de leerlingen nodig hebben voor het eerste 
leerjaar, kunt u  hier vinden. 

Verder brengt de school de kosten van excursies en 
uitwisselingen bij de ouders in rekening. Natuurlijk houden 
we de kosten zo laag mogelijk. Op de site van de school 
vindt u  een overzicht van de ouder bijdrage 
voor ieder leerjaar van elke opleiding. 

Groep 7 doet ook mee!
Misschien duurt het nog een jaar voordat je 
echt naar een andere school overstapt. 
Speciaal voor leerlingen van groep 7 hebben 
we een presentatie gemaakt. 

 Kom gauw kijken!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc1NWMzZGEtNTE2Ni00MjBkLTg0NTItZTBkZGE4MzVlZjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%225d331d71-8905-43c1-bd5e-6aba0c7a9234%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU1ODFjM2EtMDI2My00MThhLTljMzUtYWQ0ODNhY2YwODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22e207d899-0cc2-4ae5-931c-46cbd242417f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU1ODFjM2EtMDI2My00MThhLTljMzUtYWQ0ODNhY2YwODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22e207d899-0cc2-4ae5-931c-46cbd242417f%22%7d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU1ODFjM2EtMDI2My00MThhLTljMzUtYWQ0ODNhY2YwODQ4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e207d899-0cc2-4ae5-931c-46cbd242417f%2522%257d&amp;data=04%7C01%7Chg%40sgweredi.nl%7C574d98f5de1d4291a3a608d8c15a9600%7Caa372b7ed1fa461cbe2c1bcc21fc7ed8%7C0%7C0%7C637471942089868067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=D%2BYzI2jyxaPElS0cqROoIhz632RosaG6n%2Fht4H%2BKfPo%3D&amp;reserved=0
https://weredi.nl/upload/files/20200705-Schoolbenodigdheden-20-21-brugklas.pdf
https://weredi.nl/voor-ouders/ouderbijdrage
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM3MjNmMGYtOWNiZS00MTZlLWIxYTgtNTI1YWUzZjZhYjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%224fe9a9ad-7434-4343-aee7-6d0d2dd004d9%22%7d


Sport
Er wordt heel wat gesport op Were Di! 
Er is een uitstekende sporthal, met alles 
erop & eraan. Er is een prachtig sport-
veld. En we doen mee aan voetbal- en 
hockeytoernooien met andere scholen. 
Meer weten?  Volg deze link.

Sport geeft energie
Sporten is natuurlijk gezond; het kost energie, je houdt je 
lichaam in conditie en je blijft fit. En op die manier geeft 
sporten energie.

Maar het klopt op Were Di ook heel letterlijk. Sinds 2017 
liggen er zonne panelen op het dak van het Sportgebouw. 
De ruim 500 zonne panelen die daar liggen, leveren op een 
mooie dag in mei gemiddeld zo’n 60.000 Watt per uur op, 
met uitschieters tot het dubbele, 120.000. Goed voor het 
milieu en fijn voor onze portemonnee. Op deze manier 
voorzien we in een kwart van onze energiebehoefte.

Maar dat is niet het enige voor beeld van de aandacht die 
we geven aan duurzaamheid …  klik hier voor meer 
informatie.

Feestcommissie
Ha! Dat is mooi, een commissie die voort-
durend aan het feesten is. Maar zo zit het 
niet in elkaar. De feestcommissie zorgt er 
juist voor dat anderen het leuk hebben en dat 
er gefeest kan worden, dat je iets te drinken 
kan krijgen bij de schoolfeesten, bij het 
Songfestival, bij de diploma-uitreikingen. 

De leerlingen hebben een filmpje gemaakt en 
vertellen erover.  Klik hier.

Creatief, kunst, muziek, ckv,
art, drama, toneel
Er zijn nogal wat kunstzinnige schoolvakken op 
Were Di! In sommige kun je ook eindexamen doen. 

En daarnaast hebben we natuurlijk een bekend 
Songfestival, zijn er jaarlijkse toneel voorstellingen 
en is er een musical eens in de twee jaar.  

 Hier kun je een presentatie over 
creatieve lessen en activiteiten volgen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIyZDA2ZmUtMWQ3Yi00OWMyLWIxNWUtNDJlZTgxZGE5M2Fl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%2215a502cd-a0fd-44db-a303-73151726a8c0%22%7d
https://weredi.nl/nieuws/van-schillen-tot-zeep
https://weredi.nl/nieuws/van-schillen-tot-zeep
https://drive.google.com/open?id=14i6M8Ib8MRhcPCYjKO4AL-VczHM4PjDv
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkZjcyYzctYmE2Yy00ZjZkLTk2YjItMzM2YWQ1MGZkMDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22f7897e37-377c-4d3a-a8b2-f0bdf873fa07%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkZjcyYzctYmE2Yy00ZjZkLTk2YjItMzM2YWQ1MGZkMDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22f7897e37-377c-4d3a-a8b2-f0bdf873fa07%22%7d


Op naar examen en vervolg-
onderwijs!
Ergens halverwege de opleiding komt het 
eindexamen in beeld. De leerlingen gaan zich 
voorbereiden op een vervolgstudie; toekomst 
in uitvoering! Wat zijn de mogelijkheden in de 
bovenbouw? Welke vakken, profielen, 
pakketten zijn er? Kun je vakken kiezen of 
laten vallen? De teamleiders weten er alles 
van!  Klik hier voor een gesprek met 
een teamleider bovenbouw Havo/Vwo of met 
een teamleider bovenbouw Vmbo.

Corona bederft veel maar niet alles
Vorig schooljaar hadden we ook al veel last van corona.  
De leerlingen die zich hadden aangemeld, de aanstaande 
brugklassers dus, konden niet eens in juni een keer komen 
kennismaken! 

Daar hebben we toen wat op gevonden. We hebben onder 
andere een filmpje gemaakt om die nieuwe brugklassers 
alvast een beetje vertrouwd met het Brugklasgebouw te 
maken. Het was een leuk filmpje vinden we zelf  en je kunt 

 het filmpje hier downloaden.

Ondersteuning
Iedere leerling op onze school wordt begeleid door een 
mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. 
Er zijn ook vertrouwenspersonen op school; een leerling 
kan op eigen initiatief contact met hen opnemen.

Soms is er heel specifieke zorg gewenst. Die gespeciali-
seerde didactische hulp wordt georganiseerd en geboden 
door het ondersteuningsteam. Denk aan groepstrainingen, 
remedial teaching, ambulante begeleiding.  

 Volg deze link om meer te weten te komen over de 
ondersteuning binnen Were Di.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgyYjkzMDQtNGIwMy00OGExLWJkOWEtODQ3NjczNjIwMGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%225e82f03f-d808-4255-86bd-92efc67f8b78%22%7d
https://youtu.be/Fn-Es9w6d4A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA5YTdiMDItYmZlMC00NmQ4LWEzOTItMDcwZDQxMWZjYWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa372b7e-d1fa-461c-be2c-1bcc21fc7ed8%22%2c%22Oid%22%3a%22675911d5-ccfa-4705-957a-a28280184ce4%22%7d

