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“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  
(TOP)SPORTTALENTBEGELEIDING • VOETBAL- EN HOCKEYACADEMIE • SPORTXTRA • BEGELEIDING 
VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING • ONDERWIJS MET DIGITALE COMPONENT

brengt
jou in

beweging!

ONTDEKKINGS-

MIDDAGEN

& INFORMATIE-

 AVONDEN

Kom ook

in beweging

op één van onze

OPEN
DAG
Vrijdag

11 februari
WIJ ZIJN

TWEETALIG
ONDERWIJS!

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


Wil jij je talenten  
verder ontwikkelen?
Dat jij jezelf ontwikkelt en het beste leerresultaat  
behaalt, daar streven alle leraren van het Willem 
Blaeu naar! Naast de reguliere lessen hopen  
we, dat je ontdekt waar je goed in bent tijdens  
projectweken, in de leerlingenraad, bij de muziek-
band of in het uitblinkerstraject.  

We streven naar een school waarin 
talent ontwikkeling herkenbaar en  
gestructureerd is en er voor elke  
leerling keuzes zijn. Alles wat  
de leerling op dit gebied onderneemt,  
zal worden vermeld op het zoge-
naamde plusdocument.
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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 talentontwikkeling, 
tweetalig, digitaal en  
(top)sport & onderwijs

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

MEER WETEN?

SCAN QR CODE



onze kernwaarden

Brugklaskamp & Ken je Klas
Tijdens Brugklaskamp leer je jouw  
klas kennen. Op 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 eigen agenda van Willem Blaeu, een 
agenda en planner in één. Wij helpen je graag. 

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.
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eerste jaar in het kort

 vwo
•  Gymnasium (vanaf klas 2): 

regulier en tweetalig
•  Atheneum: regulier en 

tweetalig

Speerpunten van vwo:
•  Sport kan als examenvak 

gekozen worden.
• Burgerschapsvorming.

 havo
• Regulier
• Tweetalig 

Speerpunten van havo:
•  Sport kan als examenvak 

gekozen worden.
•  Opstroom mogelijkheden 

naar vwo.

 vmbo
•  TL/mavo 
•  Kader- en basisberoeps-

gerichte leerweg (KBL/BBL)

Speerpunt van mavo:
•  Extra examenvak
•  Sport kan als examenvak  

gekozen worden
Speerpunt van KBL/BBL:
•  Overstaptraject na 2de klas 

naar Van der Meij College

gymnasium
Vanaf de tweede klas begin 
je met Grieks en Latijn. Deze 
beide talen volg je in klas 2 en 
3, daarna mag je kiezen. Bij ons 
op het gymnasium ontdek je 
hoe modern en springlevend de 
antieke oudheid is! Bij Willem  
Blaeu ook te combineren met 
Tweetalig onderwijs, Topsport  
en Sportxtra.



extra uitdaging door
tweetalig onderwijs 
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Naast Engelstalige lessen word je actief betrokken  
bij internationale projecten via e-Twinning, Erasmus+ 
en EUmind; Sharechair podcasts met een Amerikaanse 
highschool; Engelstalige workshops en voorstellingen; 
een uitwisseling met een Europese school, en een reis 
naar een Engelssprekend land. Gastsprekers, een  
Amerikaanse taalassistent, vakoverstijgende projecten: 
the list is endless! Het is een extra uitdaging die jouw 
wereld verrijkt en je horizon verbreedt.  

Want to know more?  
Check out our website, or contact us at  
tto@willemblaeu.nl

Hope to see you soon! 

Reis naar het buitenland

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. 

WIJ ZIJN

TWEETALIG

ONDERWIJS!

SCAN QR CODE

MEER WETEN
OVER TWEETALIG-

ONDERWIJS?



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 voor of onder schooltijd trainin-
gen 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 lang 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

Cycle-Academy
Doe jij aan (baan)wielrennen, mountainbiken, 
BMX’en, triatlon of een andere cyclische sport? En 
wil jij het beste uit jezelf halen? Sluit je dan aan bij 
onze Cycle-Academy en train twee keer in de week 
onder schooltijd.  

Topsport talentschool 
Willem Blaeu
Wil je sport en studie combineren? Onze school 
helpt aankomende topsporters met een erkende 
NOC*NSF/KNVB 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 mail naar: 
topsport@willemblaeu.nl 
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(top)sport 
& onderwijs
Wil jij ook de allerbeste worden in jouw 
tak van sport? OSG Willem Blaeu is  
dé Topsport talentschool van de regio  
Alkmaar voor leerlingen met een 
NOC*NSF/KNVB status en talentvolle 
sporters.

• Voetbal- of Hockeyacademie (selectiedagen)
• Cycle-academy
• SportXtra
• Examenvak sport (mavo/havo/vwo)
• Diverse sportactiviteiten

jij kiest!

SCAN QR CODE

Combineer(top)sport enonderwijs!

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


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 of 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 online in  
voor 1 april 2022

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

Tel. 072 512 24 77 
E-mail osg@willemblaeu.nl

Als je inschrijft na 1 april 2022 word je op 
een wachtlijst geplaatst.

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 voor het  
schooljaar 2022-2023 

SCAN QR CODE

Betrokkenheid 
creëren met 

maatschappelijke stage
OSG Willem Blaeu organiseert onder andere  
maatschappelijke stage om de leerling te laten  
participeren in de school en samenleving. 

OSGWillemBlaeu

http://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/dyslexie-dyscalculie
mailto:osg@willemblaeu.nl
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