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TOGETHER WE MAKE
THE FUTURE

BRIGHT

Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je wilt je ontwikkelen
op jouw manier, ruimte krijgen voor talenten en ideeën,
uitgedaagd worden om te werken aan vaardigheden, waarvan
je een leven lang plezier hebt.
Op het Willibrord Gymnasium krijg je Bright Focus Learning. Je
gaat kiezen, plannen, onderzoeken, leren, ontdekken, ervaren
en doen – binnen en buiten de school. Zo leer je met kennis van
verleden en heden creatief inspelen op veranderingen en word
je een zelfbewuste bouwer van de toekomst.

BRIGHT FOCUS LEARNING

OP HET WILLIBRORD GYMNASIUM
Op het Willibrord heeft iedereen een vwo- of havo/

FOCUS-LESSEN

vwo-advies, net als jij. Maar je hebt wel jouw eigen

De kern: vaklessen

talenten, interesses, wensen en ideeën. Bij Bright Focus

BRIGHT NEXUS

Learning combineren we uitdagende Focus-lessen met de

Ondersteunende en uitdagende lessen, modules, onderzoeken,
(honours)projecten en activiteiten

keuzeprogramma’s Bright Nexus en Bright Academy. Tevens

BRIGHT ACADEMY

Samen met experts binnen en buiten de school, je coach (en

Sport & Gezondheid, Muziek, Film & Fotografie, Theater & Dans,
Kunst & Design

JE EIGEN COACH EN LEERROUTE
FOCUS-GESPREKKEN

met jou en je ouders

VEEL AANDACHT VOOR VAARDIGHEDEN

besteden we systematisch aandacht aan vaardigheden.
je ouders) werk je aan je eigen leerroute.
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FOCUS-LESSEN

VEEL ONTDEKKEN
Het kan zijn dat je meer uitleg wilt voor één of meer Focus-vakken of extra
wilt oefenen. Binnen het Bright Nexus-keuzeprogramma ga je dan naar de
ondersteunende lessen.
Voor wie juist meer uitdaging wil, erg geïnteresseerd is in een bepaald vak of
iets nieuws wil proberen, zijn er uitdagende lessen, interessante modules en
projecten. Daarnaast kun je in de Bright Academy kiezen voor kunst, cultuur,
sport en muziek.
Je kunt natuurlijk ook overwegen om zelf een (onderzoeks)project op te
zetten, lessen te volgen in een hoger leerjaar of eventueel een vak eerder
af te sluiten met een examen. Met je coach bekijk je wat voor jou de beste
leerroute is.

Op het Willibrord krijg je Focus-lessen. Die lessen zijn to-thepoint en geconcentreerd op vwo-niveau. Vakdocenten laten
je tijdens die lessen kennismaken met nieuwe en bekende
talen, andere werelden en wijsheden van vroeger en nu.
Je leert op verschillende manieren: uit boeken, via je iPad,
je zoekt informatie op, doet proefjes, maakt opdrachten,
schrijft, presenteert en discussieert. Soms ga je alleen aan de
slag, soms in duo’s en soms in een groepje.

ONTDEKKEN EN DOEN
OP EEN MANIER
DIE BIJ JOU PAST

VAARDIGHEDEN
Bright Focus-Learning gaat over leren, ontdekken en doen op een
manier die bij jou past. Dit doe je samen met experts. Ontwikkelen van
vaardigheden is daarbij net zo belangrijk als kennis vergaren. Nu, straks
op de universiteit of hogeschool, maar ook in je verdere leven, heb je deze
vaardigheden hard nodig. Je ontwikkelt je vaardigheden systematisch bij
alle lessen, keuzeprogramma’s en activiteiten die je bij ons op school gaat
ondernemen.
Al in leerjaar 1 krijg je verschillende modules, zoals: onderzoek doen,
werken in projecten, mediawijsheid, omgaan met informatie, digitale
vaardigheden en werken met je iPad. Tevens vinden we kritisch
denken, samenwerken, communiceren, plannen en organiseren,
verantwoordelijkheid nemen en creatief bezig zijn heel belangrijk. Je
vaardigheden bespreek je dan ook regelmatig met je coach.
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BRIGHT NEXUS
Binnen Nexus krijg je veel ruimte om zelf je programma
vorm te geven en je talenten en interesses te volgen. Nexuslessen staan elke dag op je rooster. De meeste uren mag je
zelf invullen, maar enkele modules zijn verplicht. Tevens zal
je coach of docent je soms aanraden om aan een les deel te
nemen.

BRIGHT

TOGETHER
WE MAKE
THE FUTURE
NEXUS ONDERSTEUNEND
• Alle vakken hebben ondersteunende uren in de Nexus. Als je hiervoor kiest,
ga je bij een docent aan het werk. Je kunt werken aan opdrachten, huiswerk
maken, vragen stellen en extra uitleg krijgen.
• Sommige vakken bieden een module aan. Deze modules helpen
je om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Voorbeelden zijn
presentatietechnieken, rekenen, debatteren, presenteren, plannen en
organiseren.

NEXUS VERPLICHTE KEUZEMODULES
Elk leerjaar staat er een verplichte module op het programma. Zo volgt
iedereen in leerjaar 1 een module filosofie en in leerjaar 3 volgt iedere leerling
een module over drank en drugs.

BRIGHT NEXUS

NEXUS UITDAGING
In Nexus kun je kiezen voor extra uitdaging. Hierbij kun je onder andere
kiezen uit: Cambridge, Goethe Duits, Olympiades, Lego League, klassieken
voor gevorderden, sterrenkunde, grote denkers, schooljournaalredactie,
Spaans, Chinees en nog veel meer. Wanneer je meer wilt doen met een vak of
een van je eigen talenten verder wilt ontwikkelen, dan kan dat natuurlijk ook!

HONOURS!
Wil je op lange termijn nog meer extra uitdaging, dan zijn er onderstaande
mogelijkheden:
• Eén of meer vakken extra doen in de bovenbouw
• Eerder examen doen in één of meer vakken
• Deelnemen aan het debatteam, de Olympiades of het schaaktoernooi
voor de gymnasia
• Lessen volgen op de universiteit via het Pre University-programma
• Deelnemen aan het honoursprogramma van de zelfstandige gymnasia.
Je doet hierbij een eigen onderzoek in samenwerking met de universiteit
en krijgt uiteindelijk een officieel certificaat dat een voorsprong geeft bij
de toelating tot de universiteit
• Snuffelstages lopen via ons eigen netwerk: de Expertbox. Je kunt
dan denken aan een stage bij (Brainport)bedrijven, academische
ziekenhuizen, een advocatenkantoor, een museum, enzovoort.
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BRIGHT ACADEMY
In de Bright Academy ben je cultureel, sportief of creatief
bezig met wat jij zelf kiest!

SPORT & GEZONDHEID
Ben je een fanatieke sporter? In de Bright Academy bereiden we ons voor op
de Olympic Moves waarbij we ons proberen te plaatsen voor de landelijke
finale. Hierbij heb je al je talenten nodig: je gaat samenwerken, creatief denken
en je krijgt veel verantwoordelijkheid (als we bijvoorbeeld zelf een toernooi
organiseren). We zijn bezig met gezonde voeding en leren je reanimeren (met
certificaat).

BRIGHT NEWTALENT

MUZIEK & BIGBAND
Jij wilt muziek maken en op het Willibrord is daar alle ruimte voor. We hebben
zelfs een speciale repetitieruimte voor schoolbands. In de Bright Academy bespeel
jij je instrument, zing je of kun je geschoold worden tot een singer/songwriter.
Je leert over artiesten en componisten en je bezoekt soms een concert. Samen
verzorgen jullie je eigen optredens: van podium, presentatie tot pr!

THEATER & CABARET & DANS
Dit is dé plek voor iedereen die plezier beleeft aan theater maken, creatief
denken en optreden voor publiek. Je werkt bijvoorbeeld samen aan een
productie en alles wat daarbij hoort: organisatie, presentatie, communicatie en
pr-materiaal.

KUNST & DESIGN

FILM & FOTOGRAFIE

Je houdt van kunst, vormgeving en architectuur. Je wilt kijken en leren van echte
kunstenaars én zelf creëren, ontwerpen, bouwen en exposeren. Je werkt met
digitale middelen, gebruikt je creatieve inzicht en zet je organisatietalent in.

Hier heb je al je creatieve talenten nodig. Je werkt met beeld en geluid,
multimedia en stopmotion. Je regisseert, monteert, plant en organiseert. Via
kritisch (film) kijken en reflectie ontdek je hoe je communiceert met publiek.

COACHING EN BEGELEIDING
Bij Bright Focus Learning maak je vaak keuzes en heb je veel
invloed op je eigen leerroute. Onderwijs en begeleiding zijn
daarom heel nauw met elkaar verbonden. Je krijgt intensieve
begeleiding die is afgestemd op wat jij nodig hebt.
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JE PERSOONLIJKE COACH
Op het Willibrord krijg je tijdens je hele schoolperiode begeleiding van
een persoonlijke coach. Je coach bekijkt samen met jou wat voor jou de
goede leerdoelen zijn, helpt je bij het leren leren en bij het maken van
keuzes. Jullie praten samen over je vaardigheden en je ervaringen binnen
en buiten de school: wat vind je leuk, wat is moeilijk, wat maakt
je nieuwsgierig?
Je week start altijd samen met je coach en elke vrijdag kijken jullie
terug op de week. Op donderdag kies je je Nexus-uren voor de week
erna. Tevens is er de hele week ruimte in het rooster voor individuele
coachgesprekken.

FOCUS-GESPREKKEN MET JE COACH EN JE OUDERS
Hoe gaat het met je? Waar ben je trots op? Wat zijn je sterke en minder
sterke kanten? Bij de focus-gesprekken met je coach en je ouders maken
jullie samen afspraken over jouw leerroute voor de komende periode:
wat wil je nog meer leren en ervaren, wat kies je in de Nexus en aan welke
vaardigheden ga je aandacht besteden? Je bekijkt ook met elkaar welke
begeleiding je daarbij nodig hebt.

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING
Misschien heb jij speciale aandacht nodig voor bijvoorbeeld faalangst of
dyslexie. Wij hebben gespecialiseerde medewerkers en coaches in huis
die je begeleiden. Als het nodig is, kunnen wij je helpen met het vinden
van deskundige hulp buiten onze school.

HOOGBEGAAFDHEID
We hebben veel kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid. Ben je een
hoogbegaafde leerling die binnen Bright Focus Learning meer maatwerk en
coaching nodig heeft? Dat krijg je bij ons!

EXPERTBOX
Het Willibrord heeft een grote ExpertBox
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met managers, artsen, juristen, psychologen,
industrieel ontwerpers, studenten,
kunstenaars en anderen. Je kunt ze op
allerlei manieren inschakelen bij je studie en
je (school)carrière. Ze kunnen gastlessen en
workshops geven, meedenken bij je project
of onderzoek en je helpen aan een stageplek
via hun netwerk.

JOUW EXPERTISE INZETTEN VOOR ANDEREN
Experts zijn mensen die kennis of informatie hebben die voor jou van belang
kan zijn. Als je graag eens binnenkijkt bij een bedrijf, informatie nodig hebt
voor een werkstuk of als je wilt weten of een studie of beroep bij je past, kun
je bij hen terecht. Ook jij kunt een expert zijn. Weet je veel over bijvoorbeeld
programmeren, robotica, videoproductie, fotografie of politiek en wil je die
kennis delen? Geef je dan op voor onze ExpertBox via www.expertbox.nl. Al je
activiteiten voor anderen verzamel je natuurlijk in je eigen digitale portfolio.

KOM JE KIJKEN EN MEEDOEN MET BRIGHT FOCUS LEARNING OP HET WILLIBRORD?
EXPEDITIE BRIGHT NEW TALENT
Woensdag 10 november 2021 (Groep 8)
Woensdag 15 december 2021 (Groep 8)
Woensdag 26 januari 2022 (Groep 7/8)
Woensdag 13 april 2022 (Groep 7)
De expeditie start om 13.45 uur.
Je kunt je aanmelden via
www.willibrordgymnasium.nl.

Met een vwo-advies of een
havo/vwo-advies, flink wat
nieuwsgierigheid en zin om
aan de slag te gaan, ben je
van harte welkom!

INFORMATIEAVOND
OUDERS ÉN LEERLINGEN GROEP 7/8
Donderdag 14 oktober 2021 om 19.30 uur
Donderdag 2 december 2021 om 19.30 uur
Maandag 7 februari 2022 om 19.30 uur

WILLIBRORD EN ONDERWIJS AAN

HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Woensdag 19 januari 2022 om 19.30 uur

OPEN AVOND
Vrijdag 28 januari 2022 van 18.00 tot 21.00 uur
Het is mogelijk dat sommige activiteiten naar aanleiding
van coronamaatregelen (gedeeltelijk) digitaal plaats
moeten vinden. Kijk voor de actuele informatie op: www.
willibrordgymnasium.nl.

AANMELDWEEK
7 t/m 11 maart 2022

INSTUIFMIDDAG
Voor toekomstige eerste klassers
woensdag 8 juni 2022 om 14.00 uur
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