
Loopt die hoge hoed ook bij jullie op 
school rond?

Vroeger wel, maar nu niet meer. Dat is een foto uit  
‘The Wiz’. Eens in de twee jaar doen we een musical:  
daar wordt hard voor gerepeteerd en heel veel leerlingen 
doen daaraan mee. De uitvoeringen in  De Hofnar zijn 
een belevenis! Elk jaar hebben we trouwens een 
Songfestival op school. Ook heel bijzonder. Maar er is 
nog veel meer ... kom dus kijken!

Moet je steeds uit boeken leren of 
mag je ook dingen doen?

Bij school horen natuurlijk schoolboeken, dat is niet 
anders. Maar iets doen, dingen maken, dingen repareren 
is ook een belangrijke manier om iets te leren. Voor de 
Basis/Kaderklassen hebben we de modernste apparatuur 
gekocht. Daarmee kun je goed leren hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. Er is een CNC-werkbank en een 
lasersnijder, helemaal computergestuurd. Er is een 
complete garage ingericht om autotechniek te kunnen 
leren. Daarmee kun je uit de praktijk leren, en niet alleen 
uit boeken.

Wat valt er te kiezen bij Were Di?

Deze opleidingen zijn er op Were Di: 
Vmbo Basis, Vmbo Kader, Vmbo Gemengd/Theoretisch, 
Havo, Vwo. Voor deze opleidingen kun je dus een diploma 
halen op Were Di.
Je kunt kiezen voor Were Di Drie (natuurlijk leren) of voor 
‘regulier’ onderwijs. Binnen het Vwo kun je kiezen uit 
Atheneum of Gymnasium.

Wanneer kan ik komen kijken? 

Woensdag 11 november 2020
Oriëntatiemiddag voor leerlingen groep 8

Woensdag 18 november 2020
Oriëntatiemiddag voor leerlingen groep 8

Zaterdag 30 januari 2021
Open Dag (van 09:00-13:00 uur)

Woensdag 30 juni 2021
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

Maandag 3 september  2021
Eerste schooldag op Were Di

En mijn ouders?

Vanaf 2 oktober 2020
Inschrijving geopend voor de informatieavonden  
van 2 en 3 november.
Zie https://weredi.nl/ 

Maandag 2 november 2020 en  
dinsdag 3 november 2020 
Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 
Tevoren inschrijven via https://weredi.nl/ !

Zaterdag 30 januari 2021
Open Dag (van 09:00-13:00 uur)

Hoe kun je je aanmelden?

Maandag 1 maart 2021 en dinsdag 2 maart 2021 
Inschrijving nieuwe leerlingen (19:00-21:00 uur)

Woensdag 3 maart 2021
Inschrijving nieuwe leerlingen (15:30-17:00 uur) 

Woensdag 21 april 2021
Uitslag toelating naar ouders en basisschool

Uiterlijk woensdag 19 mei 2021 
Bij herzien advies kunnen ouders verzoeken om een 
andere plaatsing.

Waarom? Wat? Hoe?
Lees de antwoorden op je vragen ... 
Lees wat anderen vinden ...

scholengemeenschap voor 
vmbo/havo/atheneum/gymnasium + Were Di Drie (natuurlijk leren)

Op de website van de school is een aparte pagina met informatie 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Daar kun je bijvoorbeeld 
ook zien, hoe je je kunt aanmelden voor de oriëntatiemiddagen.
Typ in je zoekmachine of je browser:  bit.ly/info_voor_groep8

weredi.nl
Scholengemeenschap Were Di
Merendreef 1 Valkenswaard
Postbus 256
5550 AG  Valkenswaard

T 040 - 207 47 00
E  info@sgweredi.nl 

    

Er is op Havo/Vwo ook een activiteiten-
week, waar je uitstapjes kan maken naar 
Maastricht of Friesland, of zelfs de 
grens over naar Parijs en Berlijn. Leraren 
praten veel met de klas. Natuurlijk zijn 
er ook altijd minder leuke dingen, zoals 
huiswerk ... maar daar ben je gelukkig 
snel mee klaar! Genoeg tijd dus om te 
leren voor een toets, de nieuwe FIFA 
met je vrienden te spelen, of lekker wat 
tijd voor jezelf te pakken :D.

Sven

Onder voorbehoud van corona …
Misschien moet dit programma veranderen door 
maatregelen om corona terug te dringen. 

Het laatste nieuws kun je altijd lezen op  
https://weredi.nl/ of bit.ly/info_voor_groep8 .

Iedereen
is welkom!

 Kom ook naar    Were Di!     informatie voor leerlingen van groep 8 van 2020-2021

 Hoe blijf i
k

op de hoog
te?

Heb je elke les een andere docent?

Vaak wel. Maar soms kom je een docent meerdere keren 
per week tegen, dus dat scheelt weer. Maar je hebt wel 
meer leraren dan op de basisschool, dat is echt een 
verschil.

Eén van de leraren is je mentor. Bij hem of haar kun je 
terecht voor al je vragen of voor een advies. Die docent 
helpt je ook om te leren plannen. Er zijn ook introductie- 
activiteiten, zodat je de klas en de mentor snel leert 
kennen. De mentor weet (bijna) altijd raad. 

Is er genoeg ondersteuning voor 
kinderen die dat nodig hebben?

Belangrijke vraag die je stelt! De meeste ondersteuning 
krijg je in de klas van je docenten en mentor. Daarnaast 
is er een ondersteuningsteam op Were Di. Daarin zitten 
orthopedagogen, psychologen, ambulante begeleiders. 
Het is hun vak om leerlingen extra hulp te bieden.

Als je een leer- of ontwikkelstoornis hebt, krijg je een 
Pluspas. Daarmee krijg je extra mogelijkheden, bijvoor-
beeld meer tijd voor een toets.
Veel leerlingen die ondersteuning krijgen, zijn heel 
tevreden over de hulp die ze krijgen.

https://weredi.nl/
https://weredi.nl/
http://www.weredi.nl
https://weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8
http://www.weredi.nl
mailto:info%40sgweredi.nl?subject=
https://nl-nl.facebook.com/sgweredi.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLA7lgwQnqnEgq2PAfvop5w
https://weredi.nl/
https://weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8


Hoe lang duren de lessen?

Vijftig minuten. Soms doe je twee uur achter elkaar 
hetzelfde. En héél soms drie uur, maar dat is alleen bij 
Were Di Drie en bij het gymnasium.

Wat kan ik later worden? 

Dat is een lastige vraag! ‘Van alles’, zouden we willen 
zeggen. Het maakt wel verschil welke opleiding je volgt.

Op het Vmbo Basis en Kader zie je al heel vlug wat je met 
je opleiding kunt doen; beroepen komen al snel in beeld. 
Je leert hoe je iets moet doen, hoe je praktisch kunt 
toe    passen wat je geleerd hebt. In de maatschappij is een 
grote behoefte aan mensen die technisch inzicht hebben! 

Welke vakken krijg je in klas 1?

Oei! Heb je even? Iedereen krijgt altijd de basisvakken 
Nederlands, Engels, wiskunde, sport en bewegen, een 
mentoruur.

Op het Vmbo ook nog: Frans of Duits, rekenen, mens en 
maatschappij, mens en natuur, Art & Design, muziek.

Op Havo/Vwo de basisvakken en: Frans, aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, science, beeldende kunst,   
muziek, levensbeschouwing, drama. 

Op het Gymnasium het Havo/Vwo-pakket en: Expansio, 
Latijn en klassieke vorming, Spaans.

Op WD3: de basisvakken en werken aan vakoverstij-
gende projecten, persoonlijke verdieping en creatieve 
vorming.

Bij wie kom ik in de klas?

Je mag de naam van een leerling opgeven bij wie  
je graag in de klas komt. We proberen leerlingen  
van dezelfde woonplaats of basisschool bij elkaar  
te plaatsen. 

Op tv zie ik wel eens iets over  
brugklassen. Is het moeilijk om de 
brug     klas te overleven?

Dat valt reuze mee! Een nieuwe school, een nieuwe klas, 
nieuwe vrienden maken, het is natuurlijk wel een beetje 
spannend. Maar leuk-spannend. En het gaat ook eigenlijk 
altijd goed. (Die televisiemakers moeten natuurlijk ook 
iets verzinnen. Als alles goed gaat, scoor je geen kijk-
cijfers.) 

Wat kan ik doen tijdens de pauze?

Een heleboel! Je kunt buiten een frisse neus halen of 
binnen bij de catering een lekker broodje of een gezonde 
snack. Er zijn buiten voetbalveldjes om een balletje te 
trappen en binnen veel plekken om te praten met je 
vrienden. Genoeg te doen dus, tijdens de pauzes. Volgens 
sommigen zijn de pauzes trouwens veel te kort ...

Bij de andere opleidingen ontwikkel je je in een bepaalde 
richting, zonder dat we meteen aan een beroep denken. 
Je gaat na Were Di verder studeren, bijvoorbeeld in de 
richting van de gezondheidszorg, financiën, of iets met 
talen en communicatie. 

Hou ik genoeg tijd over voor mijn 
hobby’s?

Dat is wel de bedoeling! Natuurlijk heb je huiswerk, de 
ene dag wat meer dan de andere. Dat verschilt ook een 
beetje per opleiding. Maar het is heel belangrijk dat je 
blijft sporten, muziek maken, lezen, ...

Trouwens, als je leuke dingen buiten schooltijd wilt doen, 
kun je je ook aanmelden voor de Were Di Academy.

Hoe vind ik de weg in al die gebouwen?

Alle leerlingen van klas 1 zitten in een apart, eigen 
gebouw. Elke opleiding heeft een eigen stukje van dat 
gebouw. Daar vind je dus snel de weg! Om te sporten 
moet je naar het sportgebouw, of naar het buitenveld in 
het bos achter de school. 

Heb je speciale kleding nodig?

Nee, je kunt je gewone kleren dragen. Voor sport en 
bewegen heb je gymkleding nodig: een broek en een 
shirt. En vanaf klas 3 Vmbo moet je bij sommige 
praktische vakken een overal en trui dragen. Die kun je 
via de school kopen.

Moet je bij jullie de hele les Engels 
of Frans spreken?

No. Dat valt wel mee. Het is natuurlijk wel belangrijk dat 
je die vreemde talen leert spreken, maar we bouwen het 
rustig op. En als je vreemde talen spreken juist heel leuk 
vindt, dan kun je lessen krijgen zodat je extra diploma’s 
kunt halen voor Engels, Frans, Duits. Een opleiding tot 
talenwonder !
 
Hoe weet je nou waar je naartoe moet? 
Verdwaal je niet?

In Magister (dat is een app) staan elke dag je lessen,  
je huiswerk, de proefwerken. Je kunt heel gemakkelijk 
zien in welk lokaal je les hebt. 
De eerste week is het even wennen, maar dat gaat  
heel snel. Er verdwaalt eigenlijk nooit iemand.

Wat is WD3?

Goeie vraag! Als je dat wilt weten, moet je zeker 
langskomen bij Were Di Drie. Daar staat ‘natuurlijk leren’ 
centraal: leren door zelf onderzoek te doen, workshops 
bij te wonen, de buitenwereld op te zoeken. Je leert van 
experts binnen en buiten de school. Je leert met je hoofd, 
met je handen, met je hart.

Ik hoorde dat Were Di Drie ook op 
Havo/Vwo begonnen is. Klopt dat? 

Dat klopt helemaal. Fijn dat je ernaar vraagt, want we 
zijn er een beetje trots op. In augustus 2021 begon 
‘Natuurlijk leren’ op Havo/Vwo-niveau; op Vmbo-niveau 
was het er al heel lang. Daar hebben we dus heel veel 
ervaring mee. Veel leerlingen en ouders vroegen om 
Were Di Drie voor Havo/Vwo. En na twee jaar voorberei-
ding is het dus echt begonnen. We vertellen er graag 
over als je komt kijken! 

Op Were Di Drie maak je snel nieuwe 
vrienden omdat je veel dingen samen 
moet doen zoals activiteiten en 
projecten. Op Were Di Drie werk je 
meestal in groepjes van 3. In het begin 
van leerjaar 1 mag je de groepjes zelf 
maken zodat je nog met je vrienden of 
vriendinnen in een groepje kunt. Later 
in het jaar maken de mentoren soms 
de groepjes zodat je ook met anderen 
leert samenwerken.

Marit en Hajar 

Ik weet nog dat ik de eerste schooldag 
doodeng vond. Ik zit nu in 3-gymnasium. 
Als je naar het VWO gaat kun je kiezen 
tussen atheneum of gymnasium. Het is 
hetzelfde niveau, alleen bij gymnasium 
heb je een aantal vakken erbij. Zo heb je 
Latijn & Cultuur, Expansio, Spaans en in 
de tweede krijg je ook Grieks & Cultuur. 
Wat Expansio is? Dat is een vak dat je  
3 uur per week hebt achter elkaar.  
Bij Expansio ga je onderzoeken en je 
verwonderen. Zo hebben we in de 
tweede een heel leuk project gehad over 
de CSI.  We mochten toen een moord 
gaan oplossen en zelf een moord in 
scène zetten, die anderen dan moesten 
oplossen. (Oud) Grieks & Latijn zijn erg 
interessante talen. Spaans is ook een 
erg mooie taal die je gaat leren. 

Fleur

SG Were Di heeft 4 gebouwen: een voor 
de brugklas en WD3, een voor het 
VMBO, een voor Havo-Vwo en ook nog 1 
voor de sport. Op Were Di Drie moet je 
veel zelfstandig werken, je krijgt veel 
vrijheid en vertrouwen. In de pauze is 
het altijd gezellig. Nu met Corona zitten 
we vaak buiten maar dat is niet erg, je 
mag bij de kantine lekkere dingen halen. 
Iedereen heeft ook een eigen mentor en 
dat is fijn. Tegen je mentor kun je alles 
vertellen als het tegenzit en ze helpen 
met dingen die je moeilijk vindt.

Luna 

Elk vak op het atheneum wordt gegeven 
door een andere docent. Er is een grote 
kans dat je in een ander leerjaar 
dezelfde docent krijgt. Voor veel vakken 
krijg je huiswerk, vaak geven de 
docenten je de mogelijkheid om hieraan 
in de les te werken. Tussen elke les moet 
je vaak naar een ander lokaal, dit gaat 
best soepel.  

Naast de gewone lessen geeft Were Di 
je ook veel mogelijkheden om buiten 
school je band met andere leerlingen en 
docenten te verbeteren. 

Sanne

Hoi groep 8ers, volgend jaar zijn jullie 
brugklassers. Ik hoop jullie dan te zien 
op het Were Di. Maak je geen zorgen 
over vrienden. Die maak je snel genoeg. 
En als niemand naar jou toekomt ga dan 
zelf naar iemand toe. Het is natuurlijk 
wel spannend, om zo alleen naar een 
nieuwe grotere school te gaan. Maar 
wees gerust, jij bent niet de enige die 
het spannend vindt. Ook alleen fietsen is 
geen probleem, er zijn zat mensen die 
met dezelfde tijden beginnen, je begint 
natuurlijk niet altijd om half negen, 
soms iets later.

Mika

Het eerste uur bij Were Di Drie start je 
de dag op samen met je mentor. Je hebt 
een eigen laptop waar je de hele dag op 
kunt werken. We hebben bijna nooit 
lesuitval, maar we hebben wel een 
Vertraagde Week. Je komt dan alleen 
naar school voor eindgesprekken en 
presentaties over je projecten, voor een 
gesprek met je mentor en soms ook 
toetsen. Het leuke bij Were Di Drie is dat 
je lekker creatief aan de gang kunt gaan!

Tess 


