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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van november met informatie over het Willem 
Blaeu. 
 
Helaas zitten we in de vierde coronagolf. De afgelopen zomer leek de 
crisis achter ons te liggen. Het heeft niet zo mogen zijn. Gelukkig valt het 
aantal coronagevallen op onze school op dit moment mee. Na de 
herfstvakantie zijn er bij ons weten 4 leerling-besmettingen en één docent. 
Laten we hopen dat het aantal niet oploopt. 
 
Vrijdag 12 november was er weer een persconferentie en we wachten af 
welke maatregelen er verder worden genomen. We volgen als school altijd de maatregelen van het RIVM 
op. Indien er zaken worden aangepast, dan licht ik u daarover apart in met een digitaal verzonden brief. 
Het blijft van belang dat we de bekende basisregels in acht nemen. 
 
Over personeelszaken valt te melden dat we met ziekte te maken hebben bij enkele leerlingbegeleiders, 
waardoor de begeleiding bij de trajectgroep beperkter is dan gebruikelijk. Binnenkort starten er twee 
nieuwe leerlingebegeleiders bij de trajectgroep en bij de trajectplusklassen: mevrouw Schermers en 
mevrouw Olling.  
 
De heer Van Dalen van Nederlands is per 1 oktober gestopt met zijn lessen op het Willem Blaeu. Zijn 
lessen zijn inmiddels overgenomen door andere docenten van onze sectie Nederlands. Voor het vak 
Engels is na de herfstvakantie mevrouw V.d. Tol gestart in 5 VWO. Voor het vak Wiskunde is de heer 
Huikeshoven gestart. 
 
Op woensdag 10 november was onze ontdekkingsmiddag. Die is bezocht door 210 8e groepers, dus er 
was veel belangstelling! Die dag is er ook een voorlichtingsavond voor ouders van groep-8 leerlingen 
geweest.  
 
De eerste toetsweek voor de bovenbouw heeft inmiddels plaatsgevonden. De leerlingbesprekingen 
n.a.v. de resultaten van de eerste periode zijn van 22 t/m 24 november i.v.m. het eerste rapport. Op die 
dagen zijn er 40-minutenlessen. 
 
De steunlessen van Erasmus Education zijn gestart in het weekend van 13 november. Betreffende 
leerlingen zijn geïnformeerd. Helaas hebben relatief weinig leerlingen zich hiervoor aangemeld.  
 
Ik adviseer u de overgangsregeling te bekijken op de website van onze school. Daarin kunt u nalezen op 
grond van welke normen uw kind aan het einde van het jaar bevorderd kan worden. Dat lijkt nog ver weg. 
Een schooljaar gaat echter sneller dan je denkt. Ik wil u vragen de regeling met uw kind te bespreken en 
het rapport ernaast te houden.  
 
Op woensdag 8 en donderdag 9 december zijn de ouderspreekavonden waar u kunt spreken met de 
mentor van uw kind. Bij die gelegenheid zijn er geen gesprekken met vakdocenten. U kunt echter altijd via 
de mail contact zoeken met docenten en eventueel daarna een telefonische afspraak maken. Naar 
verwachting zullen de ouderspreekavonden digitaal verlopen gezien de coronasituatie. U ontvangt hierover 
nog informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dick van Asperen 
rector 
 
 

BERICHT VAN DE RECTOR 
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Ziek melden via Magister App 
 
Zie afb. hieronder 
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Indien onverhoopt de leerling meerdere dagen ziek is, dit gaarne elke dag doorgeven. Alle andere absentie 
meldingen kunnen worden doorgegeven via de mail (verzuim@willemblaeu.nl), telefonisch, of 24 uur van te 
voren via een verzuimkaart. 
 
Alle meldingen rondom klachten of in afwachting van de uitslag van de test m.b.t. Corona graag telefonisch 
(072-5122477) doorgeven.  
 
 
 
Debora Piers-Pijpaert en Eva Schoots 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
VERZUIM 

 
 

mailto:verzuim@willemblaeu.nl
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NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
VERZUIMWIJZER 
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Door de afgelopen corona-periode waarin de leerlingen bijna geen reguliere schoolgang hebben gehad, is 
merkbaar in de dagelijkse gang van zaken in de klas, dat wij moeten bijsturen. Gezien de hoeveelheid 
uitgestuurde leerlingen alsmede het gedrag van leerlingen in de vrije ruimte zetten wij in op de 
gezamenlijke pedagogische aanpak.  
 
Na twee brainstormsessies is ervoor gekozen om twee onderwerpen binnen het pedagogisch handelen tot 
speerpunt te maken. Dit betreft ten eerste gezamenlijke aanpak m.b.t. de schoolregels versterken en als 
tweede het uitstuurbeleid aan te scherpen. Door de gezamenlijke aanpak op de schoolregels willen we het 
aantal uitgestuurde leerlingen verminderen. Immers is het doel: leerlingen volgen onderwijs in de klas in 
een prettig leerklimaat.  
 
In de week van 22 november spreken de mentoren met de leerlingen over de afgesproken schoolregels. 
Deze zijn positief geformuleerd en zichtbaar in alle lokalen. Ook wordt het uitstuurbeleid besproken.  Vanaf 
1 december richten wij in de school een opvangpunt in voor uitgestuurde leerlingen.  
 
Dit opvangpunt is hopelijk voor een korte periode. Prioriteit zal zijn vanuit een positieve benadering het 
uitsturen tot een uitzonderlijke gebeurtenis te maken. Middels contact met ouders/verzorgers, docent en 
leerling zetten we in op gewenst gedrag van de leerling in de klas. Ouders/verzorgers krijgen op dezelfde 
dag bericht van verwijdering uit de les. Later op de dag worden ouders/verzorgers door de docent op de 
hoogte gebracht van de reden van verwijdering, en de eventuele sanctie. Er zal altijd een herstelgesprek 
tussen docent en leerling plaatsvinden. Belangrijk is dat u als ouder/verzorger in gesprek gaat met uw kind 
hierover.  
 
Van de afdelingsleiders 
 
  

NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
BEVORDEREN VAN ONS PEDAGOGISCHE KLIMAAT 
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Alweer de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. Met gepaste trots kunnen wij de (top)prestaties 
van onze topsporters delen nu de sport weer volledig is herstart. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief nog 
een aantal andere belangrijke punten welke wij u niet willen onthouden. 
 

Topsportportret Sylvie Moelee 
Sylvie Moelee (3M) is 14 jaar oud en combineert op 
het @osgwillemblaeu haar studie met het 
topsportprogramma rugby. Sylvie woont in Purmerend en 
doet er gemiddeld 1,5 uur over om naar school te reizen en 
dat allemaal vanwege haar passie. Die passie voor rugby 
ontstond tijdens een workshop rugby op de basisschool. “Na 
eerst ballet gedaan te hebben en vervolgens even aan atletiek 
te hebben gesnuffeld besloot ik na een workshop rugby het te 
gaan proberen bij een echte rugbyclub.” Inmiddels is dit haar 
6e jaar dat ze aan rugby doet en heeft ze haar passie voor 
sport niet van een vreemde, want zo laat ze weten dat haar 
moeder voorheen aan stijldansen heeft gedaan en haar vader 
zelfs profwielrenner is geweest! Op de vraag wat het leukste 
is aan rugby antwoordt Sylvie lachend: “Winnen! Natuurlijk wil 
je ook graag een mooie actie maken waar je trots op bent en 
dat je dat gevoel mee kan nemen naar de volgende wedstrijd, 
maar het liefst kom je wel winnend van het veld natuurlijk!” 
Haar rugbydoelen zijn eigenlijk te vergelijken met de 
prestaties van haar idool Linde van der Velden: in het 
Nederlands team spelen en uitkomen voor de Franse club 
Toulouse. “Inmiddels speelt Linde in Engeland, maar haar 
prestaties zijn ontzettend gaaf, omdat ondanks dat ze uit 
Nederland komt ze wel gewoon in het buitenland speelt.” 
Sylvie laat weten dat ze zelfs weleens appcontact heeft met 
haar idool, en Linde af en toe berichtjes stuurt als Sylvie een 
belangrijk moment heeft gehad. Sylvie beleeft en benadert 
haar sport als een échte topsporter. “Voor mij ben je een 
echte topsporter als je er alles aan wil doen om beter te 
worden, persoonlijke doelen stelt en altijd bereid bent om hard 
te trainen.” Ook bij Sylvie kan het niet elke training goed gaan, 
maar ze wil er wel alles aan hebben gedaan en altijd haar 
spullen in orde hebben. “Tijdens de maandagochtendtraining 
heb ik eigenlijk altijd wel opstartproblemen, maar ik probeer 
mezelf altijd te pushen en te motiveren. Misschien probeer ik 
mezelf wel nog harder te pushen, omdat ik als meisje niet 
onderschat wil worden.” 
 

 Topsport & Talent  

https://www.instagram.com/osgwillemblaeu/
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Prestatie topsporter Esmee 
Onze topsporter Esmee Kroon uit 6V heeft afgelopen maand 
een prachtige prestatie neergezet. Esmee is vijfde geworden op 
het NK-senioren Judo. Deze prestatie is mede gelet op het feit 
dat ze nog officieel mee mag doen met de junioren extra knap! 
In februari 2022 zal Esmee deelnemen aan het NK-junioren in 
Dordrecht, uiteraard wensen wij haar alvast onwijs veel succes. 
 
 
 
 
 
Topsporter Britt Schipper valt in de prijzen 
Voor vele sporters beginnen langzaam de wedstrijden 
weer op gang te komen en zo ook voor Britt uit 2 Mavo. 
Op de 1st Dutch Autumn Competition won zij een 
zilveren medaille. Britt komt voor het eerst uit in de 
Eredivisie en heeft hiermee direct haar kwaliteiten aan 
de concurrentie laten zien. Wij zijn uiteraard erg trots 
op haar! 
 

 

 
 
Bijeenkomst nieuwe docenten  
Woensdag 27 oktober heeft de afdeling Topsport & Talent een presentatie gegeven aan alle nieuwe 
docenten. Tijdens deze presentatie zijn we dieper ingegaan op de verschillende statussen die een leerling 
binnen de afdeling Topsport & Talent kan hebben. Daarnaast hebben we een leuke interactieve discussie 
gehad over wanneer een toets ingehaald mag worden op de afdeling en wanneer dit op het reguliere 
toetsmoment moet gebeuren. Indien een leerling vanwege sportieve verplichtingen niet aanwezig is dan kan 
de toets ingehaald worden op de afdeling, bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte moet de leerling op het 
reguliere moment de toets inhalen. Uiteraard is er altijd maatwerk mogelijk maar over het algemeen wordt 
deze regel gehanteerd.  
 
Hierbij nog een leuk filmpje om eens te bekijken. 
https://www.evot.nl/media/10065/20210215_expertisecentrum_v232.mp4 
 
Bezoek Topsport & Talentscholen 
Afgelopen maand zijn Florijn, Danielle en Thomas door het land getrokken om eens bij andere Topsport & 
Talentscholen te kijken achter de schermen. Het Carmel College in Emmen is bezocht en het Leidsche Rijn 
College in Utrecht. Beide scholen hebben ongeveer 2.000 leerlingen. Het was voor ons erg leerzaam om te 
kijken bij onze collega’s. We hebben nieuwe ideeën opgedaan maar hebben ook de bevestiging gekregen 
dat we een voorrecht hebben met een prachtige afdeling die speciaal is ingericht voor de topsporters. Wij 
hebben uiteraard de scholen ook uitgenodigd om bij ons eens te komen kijken. 
 
 
  

https://www.evot.nl/media/10065/20210215_expertisecentrum_v232.mp4
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Jaarverslag & Enquêtes  
Elk schooljaar is de afdeling Topsport & Talent verplicht om een jaarverslag in te leveren bij de stichting 
EVOT (voorheen; LOOT). Alle topsportleerlingen en ouders hebben een enquête ingevuld. Ieder jaar is dat 
weer een spannend moment voor de afdeling. Met groot genoegen kunnen wij melden dat de leerlingen erg 
positief zijn over de afdeling en de school in het algemeen. Uiteraard zitten wij niet stil en hebben wij voor 
het aankomende schooljaar ook weer nieuwe doelstellingen moeten aanleveren zodat wij de begeleiding nog 
verder kunnen optimaliseren. Wij willen iedereen bedanken voor de grote respons. Zonder uw reacties 
kunnen wij niet verder verbeteren en ontwikkelen. 
 

Nieuwe roosters 
Afgelopen week zijn de nieuwe roosters voor de leerlingen gepubliceerd. Met de uiterste zorgvuldigheid is 
gekeken naar de mogelijkheden om sporters zoveel mogelijk te faciliteren. Mocht het onverhoopt toch zo zijn 
dat er een foutje in het rooster zit of er is een trainingstijd verplaatst laat het ons dan per omgaande weten. 
 

Bijeenkomst klankbordgroep 
Volgende week zal de uitnodiging voor de klankbordgroep weer verstuurd worden. Lijkt het u leuk om deel 
te nemen dan kunt u een mail sturen naar topsport@willemblaeu.nl. 
 
Cycleacademy 
Wist u al dat wij dit jaar zijn gestart met een Cycle-Academy? 
Op de maandag- en donderdagochtend trainen onze talenten, 
afkomstig uit een cyclische sport, onder begeleiding van 
gediplomeerde trainers. Er worden meerdere facetten uit de 
fietswereld beoefend. Te denken valt aan baanwielrennen, 
mountainbiken, wielrennen alsook een ronde op de BMX. De 
Cycleadamie is een samenwerking met RTC Baanwielrennen 
Alkmaar. Er is binnen de groep nog ruimte voor (aankomend) 
talent dus lijkt het uw zoon of dochter leuk? Stuur snel een 
mailtje voor een (proef)training! 
 

Gave prestatie of ander interessant nieuws? Mail de foto en/of link naar topsport@willemblaeu.nl 
 
Verdeling topsportbegeleiders 
Florijn Perdok | Coördinator   MAVO  perf@willemblaeu.nl  
Daniëlle van Stralen-Koeman  HAVO  koed@willemblaeu.nl 
Thomas Maas     VWO  maat@willemblaeu.nl  

 
@topsport.willemblaeu  
 

 

  

mailto:topsport@willemblaeu.nl
mailto:perf@willemblaeu.nl
mailto:koed@willemblaeu.nl
mailto:maat@willemblaeu.nl
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Begin oktober was het zover: de eerste buitenlandse Erasmus+ projectreis sinds de pandemie vond weer 
plaats naar een kleine Poolse stad genaamd Lezajsk. Spannend dat nieuwe reizen met QR-codes en 
mondkapjes maar ook weer erg leuk. Wat hebben we er lang naar uitgekeken! Er werd terplekke door 
partnerscholen uit Spanje, Portugal, Noord-Macedonië en Polen aan het project “Improving health through 
modern sports and changing the approach to nutrition” samen gewerkt. 
 
Eind november gaat het project door en zullen wij in Alkmaar gastgevers zijn voor de partnerscholen. 
 
De zeven leerlingen uit 3Ht die mee in Polen waren vertellen hier over hun highlights en opmerkingen. 
 
“Afgelopen week hebben we veel geleerd over voornamelijk Polen maar ook de andere deelnemende 
landen. De activiteiten waren leuk zoals kampvuur, “City games” en sport activiteiten. Ondanks de spierpijn 
hebben we een geweldige tijd gehad, en zouden dit zo nog een keer doen!” (Puck & Faye) 
 
“The communication between us and the other students from different countries was in some cases (when 
we talked in English) quite poorly. Nevertheless, at the end of the trip we had made close friendships, 
maybe because we spend almost every second of the week together! You really get to know people well 
when you travel with them.” (Hadis) 
 
“On the 3th of October 2021, we left the Netherlands for Poland, to participate in the Erasmus+ Project. The 
main topic was Health and Modern Sports and we did all kinds of activities. The activities consisted of 
cooking meals, doing crossfit, going to multiple cities, sitting/eating at a campfire, going to Auschwitz and 
enjoying good company and making new friends. We, the Dutchies, interacted mostly with North-
Macedonians (they prefer just Macedonia) but everyone was kind to everyone! We’ll definitely enjoy their 
company in the Netherlands and we’re sure that they will have fun in our ‘koud kikkerlandje’. We can’t wait 
to go back to Poland!” (Angelo, Bink & Diana) 
 
“A little letter about Auschwitz: Auschwitz was not only super impressive, but also super educational. We 
were told everything about the people who got their lives taken there. Our storyteller told us all the terrible 
details and led us around the camp. Pictures and stuff from the people were showed, like suitcases, shoes, 
hair, etc. The stuff I saw reminded me of how cruel the times were. About 1.300.000 people died there, 
1.100.000 of them were Jewish people. I learned so much there, and I’m very thankful for this experience.” 
(Sandy) 
 
Coördinatoren Internationalisering    
Marieke Kee & Antti Riippi 
  

 ERASMUS+ PROJECTREIS NAAR LEZAJSK (PL) 
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We have had busy days filled with ceremonies and activities here at the Willem Blaeu – for the TTO 

department, especially.  

Not only did all our International Baccalaureate alumni receive their certificate (both from 2020 and 2021, a 

100% score), we also celebrated our 4th year TTO students achievements: three years of TTO education 

means a junior certificate which they received in customary fashion accompanied by cake. Congratulations 

to all! 

Junior Certificates 2021 

 
 

 
 

 
  

 TTO NEWSFLASH 
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IB certificate ceremony (2020 and 2021 alumni) 

 

          

      

Project Days 
 
All year 1, 2 and 3 students worked on a variety of TTO project work just before the autumn break: from 
stopmotion filming at the Videolab to an animation-sensation workshop at Amsterdam Eye museum – from 
Shakespeare with Marc Norris to Erasmus project design, from creating your own country and holding 
debates to This is Holland. Students made beautiful, creative and inspired work. 



 
 

 
16 

    

       

    

 



 
 

 
17 

 
 

 

 
Al een flink aantal jaren hebben we op school masterclass voor groep acht van de basisschool. De 
leerlingen worden door hun leerkracht aangemeld. Zij komen dan drie masterclasses volgen bij ons op 
dinsdagmiddag . Daarna doen zij er ook drie op het Dalton en drie bij het Murmellius.  
 
 
Afgelopen dinsdag was weer de eerste bij ons. Om kwart voor twee verwelkomden we twintig 
natgeregende kinderen. Gelukkig was het lekker warm in lokaal 156 waar ze even konden uitdampen 
tijdens de uitleg over het clair-obscur van Rembrandt . Daarna bleven we vanzelf warm met hard werken 
aan een droge naald , een etstechniek die Rembrandt ook vaak gebruikte. Hoewel twee uur niet veel is is 
het gelukt om allemaal minstens één afdruk te maken. Om kwart voor vier liepen 20 opgedroogde blije 
kinderen met een of twee etsen weer tevreden naar buiten. Volgende week opnieuw en dan Latijn? 
 
Wilma Janssen 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Op 25 oktober zijn de examenleerlingen uit 5havo en 6vwo voor het vak kunstalgemeen naar het 
Rijksmuseum geweest voor een examentraining hofcultuur. Het was de eerste keer dat deze module werd 
aangeboden. Het Rijksmuseum heeft eigenlijk heel weinig over hofcultuur omdat er in Nederland indertijd 
geen hof bestond. Hier hadden rijke burgers de touwtjes in handen. Toch wist de docente een inspirerende 
rondleiding te geven. Ook had zij een bezoek aan de tentoonstelling “vergeet mij niet” voor ons geregeld. 
Het was een fijn bezoek . Moeten we eigenlijk veel vaker doen! 
 
 
Wilma Janssen 
 
 
  

NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
MASTERCLASS VOOR GROEP 8 

NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
RIJKSMUSEUM 
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Op 13, 14 en 15 oktober hebben 390 leerlingen uit de onderbouw een voorstelling en elk vier workshops 
gevolgd. De voorstelling van East side was een succes en ook de workshops verliepen goed. Leerlingen 
hebben muziek gemaakt, gedanst, graffiti gespoten, zeefdrukken gemaakt , cartoons getekend en poëzie 
geschreven. Eindelijk na covid weer wat leuks en spannends op school. Het kon weer! De digitale 
inschrijving had wat schoonheidsfoutjes maar uiteindelijk liep alles goed en vermaakten de leerlingen zich 
goed met nieuwe ervaringen. Ook dankzij de hulp van heel veel collega’s  waarvoor ook op deze plek ; 
dank jullie wel. 
 
 
Wilma Jansen en Maarten van de Kamer 
  

NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
CULTUUR DRIEDAAGSE 
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Non scolae, sed vitae discimus (niet voor school , maar voor het leven leren wij). Met die gedachte heeft 
het gymnasium een paar interessante activiteiten ondernomen afgelopen weken.  
 

Allereerst de gymnasiumdag: Een bezoek aan het Allard Pierson Museum en daarna door de binnenstad 

van Amsterdam op zoek naar “Latijn en Grieks in het wild”: 

4 gymnasium schrijft: 

Wij vonden de trip naar Amsterdam erg leuk en hebben veel opgestoken. In het museum hebben wij een 
rondleiding gekregen, maar het was wel een beetje langdradig en mocht wat meer pit in. In het museum 
hebben wij een paar beelden besproken en het ‘graf van de moeder’ is sterk bijgebleven. Er was een 
moeder op een grafsteen afgebeeld die een andere vrouw haar kind gaf. Na het museum hebben wij een 
route door Amsterdam gelopen en kwamen wij zo ook bij een kapel op het Begijnhof en zijn langs veel 
gebouwen gelopen met bouwkunsten van de oudheid.  

 

Trojan Wars was een belevenis! Toneel, dans, 
zang, muziek, in de pauze met je bakje friet in de 
hand door een acteur ondervraagd worden of je 
Trojaan bent of Griek… 

Julia (4-gymnasium) schrijft => 

Kimberly en Dionne (5-gymnasium) voegen daaraan 
toe: 
Het was een geestige voorstelling, maar sommige 

dingen klopten niet, want Hector werd helemaal niet 

3x rond de stad gesleurd maar 7x rond de heuvel 

van Patroklos en het paard van Troje was er niet 

eens ☹, sad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIS VAN HET GYMNASIUM 
 
GYMNASIUMNIEUWS 
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Wat wel een hele leuke toevoeging was, dat kostuum van Poseidon (een soort blubber van tentakels) en 
het feit dat Hermes een robot was en met de moonwalk over het podium bewoog. Er werd leven geblazen 
in alle personages en zo kon het publiek meeleven in de tragedie van de Trojaanse oorlog. De 
getalenteerde acteurs en dansers zorgden ervoor  
dat het publiek zijn ogen niet van het podium af konden houden. 
 De makers van de voorstelling probeerden het aantrekkelijk te maken voor deze generatie, en dat is zeker 
gelukt; van TikTokliedjes tot andere verwijzingen naar pop-culture. 
 

Blik vooruit: 

- De interne ronde van de Grote-Ken-Je-Klassieken-Quiz zal rond Sinterklaas (met pepernoten en 
chocolademelk) plaatsvinden. 
Tot de volgende nieuwsbrief! Salve! 

magistra Rietema en magister Luttjehuizen 
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Op 13 oktober was er een kluisjes controle. Er zijn geen illegale spullen aangetroffen. 
 
 

 
 
 
 
Willem Dol 
Concierge  

 
KLUISJES CONTROLE 
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47 ma 22-nov 13 40-minutenrooster t/m 6e uur ivm leerlingbesprekingen 

14.15-17.00 uur havo-5/vwo-6 werkmiddag profielwerkstuk 

  di 23-nov   40-minutenrooster t/m 6e uur ivm leerlingbesprekingen 

14.15-17.00 uur havo-5/vwo-6 werkmiddag profielwerkstuk 

  wo 24-nov   40-minuten rooster t/m 6e uur ivm leerlingbesprekingen 

mavo-4 werkmiddag profielwerkstuk 13.30-16.00 uur 

  do 25-nov     

  vr 26-nov     

48 ma 29-nov 14 08.30-10.10 uur herkansingen/inhalen examenklassen  

        Erasmus+ project “Health & Modern Sports” uitwisseling in Alkmaar met 

leerlingen uit Spanje, Portugal, Polen en Noord-Macedonië. 

  di 30-nov   Algemene infoavond over studeren en studiekeuze voor H5 en V6 leerlingen 

EN ouders op dinsdagavond  van 19.30 tot 20.15.       

        Erasmus+ project “Health & Modern Sports” uitwisseling in Alkmaar met 

leerlingen uit Spanje, Portugal, Polen en Noord-Macedonië. 

  wo 1-dec   Erasmus+ project “Health & Modern Sports” uitwisseling in Alkmaar met 

leerlingen uit Spanje, Portugal, Polen en Noord-Macedonië. 

  do 2-dec   Erasmus+ project “Health & Modern Sports” uitwisseling in Alkmaar met 

leerlingen uit Spanje, Portugal, Polen en Noord-Macedonië. 

  vr 3-dec   Erasmus+ project “Health & Modern Sports” uitwisseling in Alkmaar met 

leerlingen uit Spanje, Portugal, Polen en Noord-Macedonië. 

49 ma 6-dec 15   

  di 7-dec     

  wo 8-dec   Ouderspreekavond (Optie fysiek en teams kan. Teams heeft de voorkeur) . + 

rapport /SE-kaart uitreiken (40-minutenrooster) 

7e-10e uur Inhaaltoetsen bovenbouw h/v 

  do 9-dec   Ouderspreekavond mentoren (Optie fysiek en teams kan. Teams heeft de 

voorkeur) + rapport /SE-kaart uitreiken 

Uitloop spreekavond bb h/v (40-minutenrooster)                 

Public Speaking Workshop Marc Norris: year 3 H/V 

  vr 10-dec   08.30 uur mavo-4 inleveren conceptprofielwerkstuk bij begeleider                                                                          

Shakespeare Marc Norris: year 4 H/V                                                         

Paarse vrijdag 

50 ma 13-dec 16 Erasmus+ project reis 12-18 december (naar Italië met 5 3VT leerlingen) 

  di 14-dec   PPO ronde 3  

        Erasmus+ project reis 12-18 december (naar Italië met 5 3VT leerlingen) 

  wo 15-dec   Erasmus+ project reis 12-18 december (naar Italië met 5 3VT leerlingen) 

  do 16-dec   Erasmus+ project reis 12-18 december (naar Italië met 5 3VT leerlingen) 

  vr 17-dec   Erasmus+ project reis 12-18 december (naar Italië met 5 3VT leerlingen) 
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