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Met een rijke historie en veel ervaring 

en kennis bieden wij jou een ambitieuze 

en veilige omgeving voor een kansrijke 

schoolcarrière.

Een hoge onderwijskwaliteit, een deskundige 

ondersteuning en een sterke teamgeest 

zorgen ervoor dat je talenten maximaal 

kunt ontwikkelen op een school die voelt 

als een tweede thuis.

Ook dit thuisgevoel ervaren? Kom dan 
naar onze Open Dag op zaterdag 4    
februari 2023 of een van de andere 
kennismakingsmomenten.

Johan de Witt-gymnasium

www.jdw.nl

Daar ben je thuis
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De Oude Grieken begroetten elkaar 

met χαιρε, welkom! (spreek uit als: 

chaire). We heten jou - en je ouders 

- van harte welkom op het Johan de 

Witt-gymnasium!

Op het Johan de Witt-gymnasium 

willen we dat je je thuis voelt en je 

talenten optimaal kunt inzetten.

Elke schooldag volg je interessante, 

verrijkende en verdiepende lessen in 

een omgeving waarin iedereen het 

beste in elkaar naar boven haalt.

In deze gids vinden jij en je ouders 

nuttige informatie over het JdW.

Als jij ook graag JdW’er wilt zijn:

χαιρε!

χαιρε! 
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Het thuisgevoel
Op een gezellige school
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Het thuisgevoel EEN RIJKE HISTORIE
Het Johan de Witt-gymnasium is een kleinschalige school die in 1253 werd opgericht. 

Daarmee is de school het oudste gymnasium van Nederland.

Het prachtige gebouw biedt een veilige en inspirerende omgeving, waarin je je snel thuis voelt. 

De docenten dagen je iedere dag uit met leuke, inspirerende lessen. De school beschikt over 

talrijke faciliteiten en leermiddelen, die dagelijks worden ingezet voor ons onderwijs. 

Het thuisgevoel

Het Johan de Witt staat bekend om de goede, gezellige sfeer, waarin leerlingen en docenten 

elkaar kennen. Dit zorgt voor het thuisgevoel dat elke JdW’er kent. Naast de lessen zijn er veel 

activiteiten, waarin technologie, creativiteit en sport centraal staan.

“Het JdW is voor mij een fijne plek waar iedereen kan zijn 

wie hij of zij wil zijn. Het gebouw, de leerlingen en de collega’s 

maken het samen gezellig. We noemen onszelf nog altijd klein-

schalig, en dat is met bijna 800 leerlingen terecht. We kennen 

elkaar en we zien elkaar! Als docent lichamelijke opvoeding is 

dat natuurlijk extra fijn! De lat steeds een beetje hoger leggen 

maar wel zo dat iedereen mee kan blijven doen.” 

Nick Gemser - docent lichamelijke opvoeding      
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Thuis in verbinding
Verbinding maken met elkaar, 
met de stad en met de regio
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Het Johan de Witt-gymnasium is een gezellige school met veel leerzame activiteiten. Zo kun je lid 

worden van een een sportteam, meespelen met een schoolorkest of meezingen met een koor. We 

hebben aandacht voor culturele en maatschappelijke vorming. Tijdens je maatschappelijke stage 

leer je van alles buiten de school. We gaan regelmatig op pad voor excursies en (buitenlandse) 

reizen. Daarnaast kun je jezelf laten horen bij de debatclub of bij Model United Nations waar je deel-

neemt aan conferenties met scholieren uit heel Europa.

 

Extra activiteiten

Onderstaand een greep uit de extra activiteiten die we aanbieden:

 Dordtse Gymnasiastenclub Vossius - organisatie van schoolfeesten en pauze-activiteiten.

 Schoolkrant Janus - schrijf mee over de school en verzamel grappige uitspraken van leraren 

 in de rubriek ‘Fama Est.’

 De leerlingenraad - vergader samen met de schoolleiding over belangrijke zaken.

 Sportactiviteiten - ‘neem deel aan ons eigen JdW-runningteam en JdW-dansteam 

 of doe mee met diverse onderdelen van de ieder jaar georganiseerde Olympic moves.

 Privatissima - uitdagende verdiepingslessen voor kleine groepjes leerlingen.

 Musae - neem deel aan culturele activiteiten die worden georganiseerd door 

 de leerlingenvereniging.
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Thuis in leren
Uitdaging op diverse vlakken

www.jdw.nl www.jdw.nl



Thuis in leren JDW-UREN EN DELTAPROJECT
Onze leerlingen worden voortdurend uitgedaagd hun talenten maximaal te ontwikkelen. Tijdens de 

wekelijkse JdW-uren kun je je grenzen verleggen door bijvoorbeeld lessen te volgen in programmeren, 

techniek of fotografie. Ook het leren van Russisch of Chinees behoort tot de mogelijkheden. Als je 

nóg meer uitdaging nodig hebt, kun je in het Deltaproject een eigen onderzoek uitvoeren naar een 

zelf gekozen onderwerp. Je hebt ook de mogelijkheid om technieklessen te volgen in het Makerslab, 

zodat je je ook op het gebied van onderzoeken, ontwerpen en maken kunt ontwikkelen.

Cambridge Engels, Goethe Duits en DELF Frans

Engels is een belangrijke taal, bijvoorbeeld op universiteiten. Vanaf klas 1 kun je op het Johan de 

Witt kiezen voor Cambridge Engels. Hierbij krijg je extra lessen Engels en neem je deel aan interna-

tionale Cambridge-examens die je helpen om toegelaten te worden tot Engelstalige studies of op 

buitenlandse universiteiten. Maar ook de andere moderne vreemde talen spelen een grote rol: de 

programma’s Goethe Duits en DELF Frans tillen jouw talenkennis naar een hoger niveau!

Eigentijdse leermiddelen

Onze school maakt gebruik van eigentijdse faciliteiten. Zo is ieder lokaal voorzien van een digitaal 

bord. Vanaf klas 1 wordt gewerkt met een eigen, door ouders gekochte of gehuurde, laptop en zijn 

leermiddelen deels digitaal. Wij noemen dit ‘blended learning’. 

.
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Thuis in creativiteit
Oog voor talent en ontwikkeling
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“Lesgeven op het JdW is voor mij een groot feest! 

Ook buiten de lessen om is er veel te doen met 

muziek, zoals een popkoor, een orkest en een 

theateravond. Het JdW is een fijne school waar veel 

gelachen én hard gewerkt wordt. Er is een open 

sfeer, waarbij leerlingen en ik de ruimte krijgen onze 

eigen uitdagingen te kiezen. Het JdW past bij mij!” 

Stefanie Meijer - docent muziek

OOG VOOR TALENT
In de veilige omgeving van onze school worden leerlingen gekend als persoon en dagelijks 

gestimuleerd hun talenten maximaal te ontplooien. Naast cognitieve doelen richten we ons ook 

op de persoonlijke ontwikkeling door extra aandacht en maatwerk waar het kan. 

Creatieve ontwikkeling

Er is ook oog voor de creatieve ontwikkeling. Onze vereniging Musae organiseert culturele activiteiten, 

zoals muziek- en filmavonden, met als hoogtepunt een jaarlijkse uitvoering in de Grote Zaal 

van Schouwburg Kunstmin. Ons Dordts onderbouwkoor en ons orkest Panta Musica treden op 

tijdens muziekavonden. Ieder jaar speelt Panta Musica in het Concertgebouw in Amsterdam.
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Thuis in 
klassieke 
vorming

Leren van de oude Grieken 
en de Romeinen
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GRIEKS EN LATIJN
Naast Engels, Duits en Frans krijg je ook les in Grieks en Latijn. Door de kennismaking met de 

taal en cultuur van de oudheid krijg je een beter beeld van het nu. Grieks en Latijn helpen je bij 

het leren van andere talen. Grieks en Latijn zijn puzzels, waarbij logica en het leggen van 

verbanden een grote rol spelen.

Door een klassieke taal te bestuderen word je beter in andere vakken! Door het puzzelen op 

de klassieke talen word je zelfs beter in je eigen taal. Je maakt kennis met literaire teksten van dich-

ters, redenaars en filosofen. Je ontdekt dat de oude Grieken en Romeinen zonder telefoon en wifi 

bezig waren met dezelfde thema’s als wij, zoals: de liefde; geboren worden en sterven of de vraag 

naar de zin van ons bestaan. Daarbij komen die klassieke schrijvers vaak met verrassende inzichten, 

die jou weer aanzetten tot kritisch nadenken over de uitdagingen van onze tijd.

Tijdens de Griekenlandreis of de Romereis zie je met eigen ogen hoe belangrijk die klassieken 

zijn geweest.

“Latijn en Grieks zijn een feest voor taalliefhebbers; het JdW 

opent de denkwereld van de oude Grieken en Romeinen!” 

docent Grieks en Latijn
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Thuis in begeleiding
Coachen, motiveren en 
samen kijken waar extra 
ondersteuning nodig is
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LESSEN IN ‘LEREN LEREN’
De stap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is even wennen. Je krijgt huiswerk, vijf toetsweken 

per jaar, verschillende docenten en je maakt kennis met nieuwe vakken. Dat vraagt voorbereiding en 

planning. In klas 1 krijg je daarom ook lessen in “leren leren” en we helpen je met plannen. Als je een 

steuntje in de rug nodig hebt, helpt je mentor, een docent of een bovenbouwleerling je verder te komen. 

De rol van je ouders

Het is voor ons belangrijk regelmatig contact met je ouders te onderhouden. Op onze website is een 

ouderportaal ingericht. Via het JdW Digiplein vinden ze veel informatie, zoals reglementen en proto-

collen en de door jouw behaalde resultaten. Op het Digiplein vinden ze verder nieuws van en over de 

school, waarin onder meer een overzicht van komende activiteiten wordt gegeven. Per mail worden 

je ouders ook op de hoogte gebracht van schoolzaken. Een aantal keer per jaar is er een ouderavond 

waarop ze samen met de mentor of vakdocent over jou kunnen spreken, zodat ook zij zich thuis 

voelen op het Johan de Witt-gymnasium. Daarnaast is er een actieve Oudervereniging die regelmatig 

bijeenkomsten organiseert. Uiteraard kunnen ze altijd zelf contact opnemen als ze vragen hebben.

Begeleiding

Onze persoonlijke aanpak komt tot uiting in een zeer uitgebreid begeleidingsaanbod. 

De mentor en de leerjaarcoördinator zijn voor je ouders het eerste aanspreekpunt. Samen 

met hen kijken we hoe we jou kunnen helpen het beste uit jezelf te halen.
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Een kijkje thuis
Hoe een dag op het JdW eruit ziet
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Een kijkje thuis DE WEEK VAN CHARLIZE
Het JdW biedt diverse mogelijkheden om het beste uit je schooltijd te kunnen halen. Hoe ziet nu 

een normale schoolweek eruit? Charlize uit klas 1 heeft voor ons een weekverslag gemaakt.

Maandag
Op maandag veel verschillende vakken gehad, maar ik heb het meeste zin in het laatste lesuur. 

Het 8e uur is namelijk een JdW-uur en dan kan ik verder met het programmeren van mijn robot.

Dinsdag
Vandaag heb ik een practicum bij Biologie. Leuk om eens iets anders te doen dan alleen theorie! 

Vanmiddag ga ik weer repeteren met het schoolorkest.

Woensdag
Vandaag aan de slag met mijn eigen onderzoek voor het Deltaproject. Gelukkig mag ik één les 

missen om in de mediatheek aan mijn onderzoek te werken.

Donderdag
‘’Het vierde lesuur is vandaag uitgevallen. Daarom ga ik mijn huiswerk maken in een van 

de studiezalen. Daar kan ik altijd lekker werken. 

Vrijdag
Gelukkig krijgen we per jaar niet meer dan 5 toetsen per vak. Zo hou ik in ieder geval ook nog 

tijd over voor mijn sport en muziek. Volgende week geen toetsen, dus tijd om even lekker te 

kletsen met mijn vriendinnen in de kantine!

.
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Open Huis
Kom het thuisgevoel zelf ervaren tijdens 
een van onze kennismakingsmomenten
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Open Huis KENNISMAKEN BIJ HET JDW
Onze leerlingen ervaren het JdW als een tweede thuis, en daar zijn we trots op! Zelf ook dit 

thuisgevoel ervaren? Kom dan naar onze Open Dag of een van de andere kennismakingsmomenten.

 Ouderinformatieavond groep 8 - donderdag 10 november 2022 - vanaf 19:30 uur.                    

 Open Dag - zaterdag 4 februari 2023 - van 09:00 tot 12:00 uur.  

AANMELDEN BIJ HET JDW 
Aanmelden bij het Johan de Witt-gymnasium kan als je een vwo-advies hebt gekregen op de basisschool. 

Met een havo/vwo-advies gaan we graag met je in gesprek én bespreken we je inzet en motivatie met je 

leerkracht. Als die ook enthousiast is over jouw keuze voor onze school dan ben je meer dan welkom. 

We ontvangen heel graag je aanmeldformulier voor 15 maart 2023. Alle toegelaten leerlingen worden, 

met hun ouders, ontvangen op woensdag 28 juni 2023 tijdens de kennismakingsmiddag.

Onze leerlingen komen niet alleen uit Dordrecht, maar ook uit onder andere Papendrecht, 

Zwijndrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Strijen, ‘s-Gravendeel, Puttershoek, Alblasserdam, H.I. Ambacht 

en sommige zelfs uit Rotterdam of Brabant. De school is goed met het openbaar vervoer te bereiken 

en ligt dichtbij het station en de halte van de Waterbus. Leerlingen uit dezelfde woonplaats worden 

vaak bij elkaar in de klas geplaatst, zodat je gezellig samen kunt reizen.
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CONTACT 
Paula Malschaert
leerjaarcoördinator 
klas 1
p.malschaert@jdw.nl 

ADRES 
Johan de Witt-
gymnasium
Oranjepark 11 

3311 LP Dordrecht 

078-6482626 

info@jdw.nl 
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