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ONTDEKKINGS

MIDDAGEN

Kom ook

in beweging

op één van onze

“Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen”
Zoon van Willem Blaeu (1596-1673)
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KLEINSCHALIGE SCHOOL • ALLE NIVEAUS ONDER ÉÉN DAK • REGULIER ÉN TWEETALIG ONDERWIJS  
TOPSPORTTALENTBEGELEIDING • VOETBAL- EN HOCKEYACADEMIE • VOETBAL- EN SPORTXTRA 
BEGELEIDING VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING • ONDERWIJS MET DIGITALE COMPONENT

brengt
jou in

beweging!
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DAG
Vrijdag

29 januari

OSGWillemBlaeu

https://www.willemblaeu.nl/groep-8/leerling-inschrijven/
http://www.willemblaeu.nl


Wil jij je talenten  
verder ontwikkelen?
Op OSG Willem Blaeu werk je aan jouw talenten of 
kun jij je meer verdiepen in onderwerpen die je echt 
interesseren. Denk bijvoorbeeld aan muziek maken, 
recensies schrijven, theater of schminken.  
Of doe mee aan het uitblinkersproject, ontwerp een 
duurzaam project of leer programmeren. 
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Willem Blaeu
brengt jou in beweging!

welke
kant ga  

jij op? 

Wij bereiden leerlingen 
voor op de digitale wereld
OSG Willem Blaeu biedt digitaal onderwijs op 
alle niveaus. Het gebruik van de computer in het 
onderwijs heeft een positieve invloed op jouw  
leren. We gaan voor een mix van boeken en
digitaal materiaal. In de lessen en mentor-
momenten besteden we ook aandacht aan  
ICT-vaardigheden en mediawijsheid. 

Met wereldburgerschap 
en sport & bewegen!



onze  
kernwaarden

Brugklaskamp & Ken je Klas
Tijdens Brugklaskamp blijf je een week op 

school slapen en leer je jouw klas kennen. In de 
‘Ken je klas’ middag presenteer jij je klas aan je 
ouders. 

Huiswerkclub
De Huiswerkclub leert je goed plannen en 

structuur aan te brengen. Hoe pak je huiswerk aan, 
waar begin je mee en wanneer ben je klaar?  
Later ligt het accent op overhoren, voorbereiden op 
toetsen en vakhulp. 

Plannen & organiseren
Kun jij goed plannen en organiseren van 

huiswerk en toetsen? Je kunt gebruik maken van de 
Plenda, een agenda en planner in één.  

Wij helpen je graag. Bekijk de agenda: 
www.planning-en-agenda.nl

Wie ben ik?
Het is belangrijk dat jij als leerling voor  jezelf 

kunt opkomen en aan kunt geven wat jouw grenzen 
zijn. Met je klas krijg je training om je zelf vertrouwen 
te vergroten en leer je goed reflecteren op eigen 
handelen in lastige situaties. 

Uitblinkersproject
Het Uitblinkersproject biedt, onder school-

tijd, ruimte om te werken aan jouw talenten of om 
je te verdiepen in onder werpen die je 
interesseren! Meer weten?  
www.willemblaeu.nl/
ons-onderwijs/talentontwikkeling
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Ontmoet elkaar 
Neem verantwoordelijkheid
Verbeter jezelf!
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eerste jaar in het kort

 vmbo
• Theoretische leerweg (mavo)
• Kaderberoepsgerichte leerweg 
 (kbl)
• Basisberoepsgerichte leerweg 
 (bbl) 

Speerpunten van mavo:
• Een extra examenvak. Dit 
 maakt de overstap naar havo  
 aantrekkelijker.
•Sport kan als examenvak  
 gekozen worden.

Speerpunt van vmbo bbl/kbl:
• Jouw eigen ontwikkeling leg je 
 vast in jouw portfolio. Dit is ook
 belangrijk voor een overstap 
 naar het Van der Meij College  
 na klas 2.

 havo
• Regulier
• Tweetalig 

Speerpunten van havo:
• Sport kan als examenvak
 gekozen worden.
• Opstroom mogelijkheden 
 naar vwo.

 vwo
• Gymnasium (vanaf klas 2):
 regulier en tweetalig
• Atheneum: regulier en
 tweetalig

Speerpunten van vwo:
• Sport kan als examenvak
 gekozen worden.
• Burgerschapsvorming
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Extra  
uitdaging door 

Tweetalig onderwijs 
Op OSG Willem Blaeu kun je twee talig 
onderwijs (TTO) volgen op havo en vwo. 
In de onderbouw krijg je minstens  
50% van de lessen in het Engels zoals 
de vakken aardrijkskunde, wiskunde en 
beeldende vorming. In de bovenbouw 
kun je naast je havo of vwodiploma  
het internationaal erkende diploma  
International Baccalaureate (IB)  
behalen. 

Naast Engelstalige lessen wordt er
aandacht besteed aan internationale
en culturele activiteiten met als twee
hoogtepunten een uitwisseling met een 
Europese school en de reis naar het  
buitenland. 
 
Meer weten?  
Stuur een e-mail naar 
tto@willemblaeu.nl

sterk in  
begeleiding! 
• Leren leren
• Twee mentoruren in de week
• Aandacht voor plannen & organiseren

wereld
burgerschap
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Ontmoet elkaar 
Neem verantwoordelijkheid
Verbeter jezelf!

Betrokkenheid creëren met 
maatschappelijke stage
OSG Willem Blaeu organiseert onder andere  
maatschappelijke stages om leerlingen te laten  
participeren in de school en samenleving. 

MEER WETEN
OVER TALENT-

ONTWIKKELING?

SCAN QR CODE

MEER WETEN
OVER TWEETALIG-

ONDERWIJS?

SAMEN ONTWIKKELEN  
WIJ JOUW TALENT!

WIJ ZIJN

TWEETALIG

ONDERWIJS!

SCAN QR CODE

mailto:TTO@willemblaeu.nl


Voetbal- en hockeyacademie 
Ben jij een voetbal- of hockeytalent? En wil je meer  
trainen dan bij je eigen club? Dan bieden wij jou de  
gelegenheid om je als ambitieuze sporter te  
ver beter en! Je krijgt onder of na schooltijd trainingen
op de velden rond onze school. De selectiedag is op 
woensdagmiddag in februari. Meer weten of  
aanmelden? Mail naar topsport@willemblaeu.nl

Sportxtra
Het hele jaar krijg je één blokuur in de week extra 
sport op sportlocaties in Alkmaar. Dit zijn verschillende 
sporten zoals; boogschieten, kanovaren, klimmen, 
mountainbiken, schaatsen, schermen en skiën.
Meer weten? Mail naar sportxtra@willemblaeu.nl

Topsporttalentschool 
Willem Blaeu
Wil je sport en studie combineren? Onze school 
helpt aankomende topsporters met een erkende 
NOC*NSF status & talentvolle sporters om sport 
en studie te combineren.  

Er zijn mogelijkheden om onder schooltijd te 
trainen en tijdens de sportlessen op school je 
huiswerk te maken. Wil jij een diploma behalen 
in combinatie met jouw sport? OSG Willem Blaeu 
werkt samen met veel talentontwikkelings
programma’s.

Meer weten?
Kijk op de website willemblaeu.nl/ons-onderwijs/
topsport-talentschool of stuur een e-mail naar  
topsport@willemblaeu.nl 

Voetbalxtra
Je krijgt extra uren voetbaltraining op de velden 
vlakbij school van een voetbaltrainer. Meer  
weten? Mail naar voetbalxtra@willemblaeu.nl
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sport &
bewegen
Wil jij ook de allerbeste  
worden in jouw tak van sport?  
OSG Willem Blaeu is de  
Topsporttalentschool voor  
leerlingen met een LOOT 
status en sporttalenten

• Voetbal- en Hockey
 academie (selectiedagen) 
• Sport- en VoetbalXtra 
• Examenvak sport (mavo/havo/vwo)
• En diverse sportactiviteiten 

jij kiest!
Daag  de sporter  in je uit!

SCAN QR CODE

mailto:topsport@willemblaeu.nl
mailto:sportxtra@willemblaeu.nl
http://willemblaeu.nl/ons-onderwijs/topsport-talentschool
http://willemblaeu.nl/ons-onderwijs/topsport-talentschool
mailto:topsport@willemblaeu.nl
mailto:voetbalxtra@willemblaeu.nl


Anti-pest 
programma 
Elke klas besteedt aandacht aan 
hoe we met elkaar omgaan.  

Zo creëren we een prettig leerklimaat. Er wordt 
onderscheid gemaakt in sociale vaardigheden en 
studievaardigheden, waarin onderwerpen als: ‘Een 
nieuwe klas’, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’ en ‘Opkomen 
voor jezelf’ aan bod komen. Dit wordt vastgelegd 
in een omgangscontract met de klas. De anti-pest-
coördinator ondersteunt mentoren en medewerkers 
bij de preventie en aanpak van pestgedrag. 

Dyslexie/
Dyscalculie 
Onze docenten weten hoe ze met 
leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

om moeten gaan. Wij begeleiden leerlingen door 
middel van toekenning van faciliteiten op een pas. 
Iedere docent houdt zich aan deze faciliteiten.  
Ook kan er extra hulp geboden worden door een 
Remedial Teacher- docent.
www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/dyslexie-dyscalculie
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Schrijf je in tijdens de  
Willem Blaeu inschrijfweek
1 t/m 5 maart 2021

Willem Blaeu
Robonsbosweg 11
1816 MK Alkmaar
Postbus 9335
1800 GH Alkmaar

Tel. 072 512 24 77 
E-mail osg@willemblaeu.nlAls je inschrijft na 1 april 2021 word je op een wachtlijst geplaatst.

Ontdek onze  
social media! 
Social media is niet meer weg te denken uit de 
huidige maatschappij. Wij maken leerlingen meer 
bewust van het gebruik van social media. Onze 
school heeft daarom een social media coach, die 
lessen hierover geeft en ontwerpt die door mentoren 
kunnen worden gebruikt. Ook wij zijn bereikbaar via 
sociale media: Volg jij ons al? @OSGWillemblaeu

Gezonde kantine!
OSG Willem Blaeu laat met de  
Gouden Schoolkantine Schaal 

2018 & 2019 van het voedings centrum zien dat de 
schoolkantine gezond is ingericht. In de kantine zijn 
gezonde en lekkere producten te koop zoals een  
verantwoorde shake of een lekkere panini. Eet  
smakelijk én gezond!

Meld je aan! 

SCAN QR CODE
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