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Geachte ouder/verzorger, 
 
Deze inleiding wil ik beginnen met u een goed en vooral gezond 2021 toe 
te wensen! 
 
Op dit moment is het zo goed als zeker dat de lockdown wordt verlengd 
tot 8 februari. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het voortgezet 
onderwijs. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. Of het blijft zoals het 
nu geregeld is, of de scholen gaan (deels) weer open. Zodra dit duidelijk 
wordt zal ik u middels een brief op de hoogte stellen. 
 
Voor de kerstvakantie heeft u mijn laatste bericht ontvangen. De 
examenklassen komen nu naar school. Deze week is hun toetsperiode 
gestart. Daarnaast volgen 19 kwetsbare leerlingen op school hun digitale lessen, waarbij 
leerlingbegeleiders aanwezig zijn. De overige leerlingen krijgen op afstand les. We hebben docenten 
gevraagd hun digitale lessen centraal te beginnen, via beeld of via audio. Er is ook een wekelijks 
contactmoment tussen uw kind en de mentor. Als u zelf vragen of opmerkingen rond bijvoorbeeld de 
digitale lessen heeft dan wil ik u dringend vragen dit aan de mentor te laten weten via de mail. 
 
Het belang van u als ouder/verzorger bij het onderwijs op afstand is cruciaal. Informeert u s.v.p. dagelijks 
wat voor programma uw kind heeft. Uw betrokkenheid heeft een positief effect op zijn/haar motivatie! 
 
Ondanks deze moeilijke periode zijn er ook leuke dingen te melden. Zo heeft onze gymsectie een 
inzamelingsactie voor 3 FM Serious Request gehouden met onze leerlingen. Dit was heel succesvol. 
Elders in deze nieuwsbrief is daar meer over te lezen. 
 
Vlak voor de kerstvakantie is mevrouw Melissen, afdelingsleider vmbo ziek geworden. Aangezien we 
verwachten dat zij langer afwezig is zal zij tijdelijk vervangen worden. Zodra de vervanger bekend is zullen 
we dit communiceren. 
 
Voor het vak EN is mw. Post gestart als vervanger voor een deel van de lessen van mevrouw Boerema, 
die ziek is. (3HB, 3MB, 3VA en 3HB) 
 
De heer Brouwer (TN) zal nog langere tijd afwezig zijn. Hij wordt inmiddels vervangen door Mw. 
Imming.(1MB, 2MA, 1KA) 
 
Mw. Bulut (DU) is ook ziek. Naar verwachting zal zij langere tijd afwezig zijn. Zij wordt intern vervangen 
door de heer Riippi (2HA, 2HB en 2HTA) en dhr. Van Delft (2MA en 2MB) 
 
Als vervanger voor mw. Kraakman(BI)  is mw. De Boer gestart (3MA, T2, 4M, 3V) 
 
Als vervanger voor mw. Walraven heb ik vorige maand al dhr. De Vries gemeld. Het betreft de klassen 
1HA, 1HB, 1VA, 2MA, 3HA, T1 en T2. 
  

BERICHT VAN DE RECTOR 
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Traditioneel staat de maand januari in het teken van wervingsactiviteiten voor nieuwe brugklassers. 
Corona heeft heel wat roet in het eten gegooid. De ontdekkingsmiddagen op 20 en 27 januari vinden 
uitsluitend digitaal plaats. Dat is ook het geval voor de open dag op 29 januari. Ook digitaal is het goed 
mogelijk om het Willem Blaeu te ontdekken op een aantrekkelijke manier! Via livestream zijn er 
verschillende presentaties en ook het schoolgebouw is digitaal te bekijken.  
 
Veel sterkte wens ik u in deze bijzondere periode. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dick van Asperen, 
rector 
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Een meerderjarige leerling (18 jaar of ouder) wordt volgens de wet als volwassen beschouwd. Dus mag de 
school zonder toestemming van de leerling op grond van de wet op de privacy geen informatie over cijfers, 
verzuim, verlof e.d. verstrekken aan de ouder(s)/verzorger(s).  
De inzage voor ouders in Magister wordt automatisch geblokkeerd bij het bereiken van de leeftijd van 18 
jaar. De leerling kan alleen zelf in Magister de ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven dat de ouders wel 
toegang mogen krijgen tot Magister. 
 
 
Ziek melden via Magister App 
 
Zie afb. hieronder 
 
 

 
 

                    
 
  

 ADMINISTRATIE NIEUWS 
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Verzuim tijdens de Lock Down periode 
 
Ondanks dat de leerlingen niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn, wordt de absentie tijdens de online 
lessen wel geregistreerd door de docenten. Dit betekent dat het belangrijk is om uw zoon of dochter absent 
te melden (telefonisch of per mail), wanneer uw zoon of dochter vanwege ziekte, bezoek aan 
orthodontist/tandarts, huisarts enz. niet in staat is om de online lessen te volgen. Dit om te voorkomen dat 
uw zoon of dochter toch absent wordt gemeld.  
 
Vanwege deze situatie kan het gebeuren, dat u herhaaldelijk een e-mail m.b.t. verzuim ontvangt. Wij hopen 
op uw begrip hiervoor. Uit zorg voor de leerlingen willen wij u toch over de afwezigheid van uw 
zoon/dochter blijven informeren. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen rondom verzuim, kunt u ons bereiken per e-mail: verzuim@willemblaeu.nl 
 
 
Eva Schoots 
 
OSG Willem Blaeu 
Leerlingbegeleider havo/vwo  
Verzuimcoordinator alle afdelingen 
Studiecoach havo/vwo 
Werkdagen maandag t/m donderdag en vrijdagochtend 
Bereikbaar per e-mail en 072-5122477 
  

 VERZUIM 

 
 

mailto:verzuim@willemblaeu.nl
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3FM Serious Request actie zeer geslaagd!  
 
In de week voor de kerstvakantie zijn wij als OSG Willem Blaeu in actie gekomen voor 3FM Serious 
Request 2020. Van vrijdag 11 t/m donderdag 17 december stond de actie gepland, door de lockdown 
hebben wij tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding tot dinsdag 15 december zo veel mogelijk kilometers 
gelopen om geld op te halen voor het Rode Kruis. Vanaf woensdag 16 december 2020 hebben wij de actie 
door kunnen zetten, alleen liep een iedere leerling of personeelslid in zijn en/of haar eigen omgeving en 
stuurde de LO sectie de gelopen kilometers door via Magister. Wij hebben totaal 2.761 km gewandeld en 
daarmee €1.587,00 opgehaald. Dit geld wordt gebruikt om de hulpverleners te ontlasten en de verspreiding 
van corona tegen te gaan. Wij zijn hier als LO sectie en als school zeer blij mee. Wij willen een ieder die 
heeft gedoneerd onwijs bedanken!  
 
In de laatste schoolweek is mevrouw Kardinaal gebeld door 3FM, zij wilden graag meer informatie over 
onze toffe actie!   
 
Onze actie heeft zelfs ook het regio nieuws gehaald!  
Zie onderstaande links voor het nieuwsbericht:  
 
https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60075002-inzamelingsactie-osg-willem-blaeu-voor-3fm-serious-
request-nu-al-een-succes?fbclid=IwAR1GkRhh4CUtSDbT6xFPhNdGd7RmU0dOgMwO-
lqGBw5VFA8rHJMFOGk04Qc  
 
https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/192998/leerlingen-willem-blaeu-in-actie-voor-3fm-serious-
request?fbclid=IwAR20wpIJftm4lXQB_yrzJ9cRnO1a4ZgFm-We6BM0e4Y6s2GX6iy8ip0PSSA 
 
Daarnaast heeft Rodi Media in de krant van het weekend 19 & 20 december 2020 een artikel over onze 
actie geplaatst.  
 
 
Een trotse sportieve groet, 
  
De sectie l.o. 
 
 
 
  

 LICHAMELIJKE OPVOEDING NIEUWS 

 

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60075002-inzamelingsactie-osg-willem-blaeu-voor-3fm-serious-request-nu-al-een-succes?fbclid=IwAR1GkRhh4CUtSDbT6xFPhNdGd7RmU0dOgMwO-lqGBw5VFA8rHJMFOGk04Qc
https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60075002-inzamelingsactie-osg-willem-blaeu-voor-3fm-serious-request-nu-al-een-succes?fbclid=IwAR1GkRhh4CUtSDbT6xFPhNdGd7RmU0dOgMwO-lqGBw5VFA8rHJMFOGk04Qc
https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60075002-inzamelingsactie-osg-willem-blaeu-voor-3fm-serious-request-nu-al-een-succes?fbclid=IwAR1GkRhh4CUtSDbT6xFPhNdGd7RmU0dOgMwO-lqGBw5VFA8rHJMFOGk04Qc
https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/192998/leerlingen-willem-blaeu-in-actie-voor-3fm-serious-request?fbclid=IwAR20wpIJftm4lXQB_yrzJ9cRnO1a4ZgFm-We6BM0e4Y6s2GX6iy8ip0PSSA
https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/192998/leerlingen-willem-blaeu-in-actie-voor-3fm-serious-request?fbclid=IwAR20wpIJftm4lXQB_yrzJ9cRnO1a4ZgFm-We6BM0e4Y6s2GX6iy8ip0PSSA
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Happy New Year everyone! 
 
For all those students, like Nuria from H5, who have excellent writing -or speaking - skills: let us know you’d 
like to join the GNE Awards organised by Nuffic. 
 

 
 
Read this example of Nuria’s work, written as IB (international baccalaureate) exam practice. 
 
“Graduated, what now? 
The wind is in your hair, you’re the happiest you’ve ever been. As you stand in front of your school with 
your graduation certificate in your hands, you feel as if there is a bright future ahead of you. But, is it really 
as bright as you think it is? 
  

 TTO NEWSFLASH 
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In today's blog we are going to be discussing youth unemployment. I think the reason for its occurrence is 
the overwhelming pressure we put on students to choose so early. You’re between the ages of 13-16 when 
you choose what you want to be doing for the majority of your life. On top of that, there are thousands of 
studies to choose from, which is great in terms of variety, but concerning when you look at how much this 
can stress students out. What direction do I wanna lean into? Do I want to be doing this for a long time? 
Student costs? It’s a lot to think about. Students can get lost in this overthinking very easily, which can 
drain into not knowing what you wanna do at all. Which in turn, transforms itself into youth unemployment. 
Another factor could be, because of having to choose so rapidly, the students pick a study they actually do 
not enjoy, and then drop out during the course of the program. 
Unemployment is not the issue we should be tackling, we should be confronting it’s fuel. I think we need to 
give students more time to research, look and think. Even though time is already granted for these things, 
It’s not enough. Especially when we have 1000 other things on our mind, it’s hard to focus. I think the 
question: ‘’graduated, what now’’ will soar across my mind a couple of times too, but I haven't reached that 
part of my journey yet.” 
 
Fingers crossed Nuria will join the competition.  
 

 
Marieke Kee 
coördinator tweetalige afdeling 
coördinator bilingual department 
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2 ma 11 jan 19 Toetsweek 2 4m 5h 6v 

  di 12 jan  Toetsweek 2 4m 5h 6v 

  wo 13 jan  Toetsweek 2 4m 5h 6v, toets maatsschappijleer 3m 4h 4v uur 1, 
toets rekenen 4h en 5v uur 2 
Luistertoets Duits vwo, havo, mavo 

  do 14 jan  Toetsweek 2 3m 4m 5h 6v 

  vr 15 jan  Toetsweek 2 3m 4m 5h 6v 

3 ma 18 jan 20 Toetsweek 2 3m 4m 5h 6v, CITO-kijk- en luistertoetsen 

  di 19 jan  Toetsweek 2 3m 4m 5h 6v, CITO-kijk- en luistertoetsen  
Luistertoets Nederlands mavo 

  wo 20 jan  Toetsweek 2 3m 4m 5h 6v, CITO-kijk- en luistertoetsen 
Vanaf 14.00 uur Ontdekkingsmiddag (digitaal) 

  do 21 jan  Kijk-en luistertoets Engels vmbo uur 1+2, daarna voorbereiding 
presentaties profielwerkstuk 4m 

  vr 22 jan  Toetsen Mavo 3 – GES-BIO-ECO (andere lessen vervallen) 

4 ma 25 jan 21 Begin periode 3 
vanaf 8.30 uur presentatie profielwerkstukken 4m aan  
begeleiders (onder voorbehoud) 
Luistertoets Frans havo 
Toetsen Mavo 3 - GES - BIO – ECO 
(andere lessen vervallen) 

  di 26 jan   

  wo 27 jan  Ontdekkingsmiddag vanaf 14.00 uur (digitaal) 
Luistertoets Engels vwo 

  do 28 jan  Lesuur 5 t/m 8 training Goethe training  (onder voorbehoud) 
3h, 4v door RICK 
Luistertoets Frans 

  vr 29 jan  Open huis – 15.00 – 21.00 uur (digitaal) 
Luistertoets Engels mavo 

5 ma 1 feb 22 Inleveren definitief profielwerkstuk 5h/6v bij vakbegeleider 
Luistertoets Engels havo 

  di 2 feb   

  wo 3 feb  09.00-13.00 uur Havo 4 – BECO Kick-off  
Voetbaltrails (op uitnodiging) 14.00 uur 
Vanaf lesuur 7 Inhaalmoment toetsen bovenbouw 

  do 4 feb   

  vr 5 feb  Sluiting opgave herkansingen  
Examenklassen 23.30 uur 

 

 ROOSTER JANUARI / FEBRUARI 2021 

 


