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Even voorstellen 

• Nienke Brasser Decaan 

decaan@willemblaeu.nl

• Messalina Hoog Antink Afdelingsleider havo/vwo onderbouw 

HOOM@willemblaeu.nl

mailto:Haan@willemblaeu.nl
mailto:HOOM@willemblaeu.nl


Programma 

1. Onderwijsaanbod

2. Ons onderwijs

3. Specialiteiten van OSG Willem Blaeu

4. Naar de brugklas
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Stelling 1

Wij hebben minder dan 800 leerlingen
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EENS ONEENS



Stelling 2 

Wij bieden tweetalig onderwijs zowel
op havo als vwo aan
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EENS ONEENS



Stelling 3 

Leerlingen kunnen sport en kunst kiezen als
examenvak
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EENS ONEENS



Stelling 4 

Ons gymnasium bieden wij vanaf klas 2 aan

7

EENS ONEENS



vwo

(tto)
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(tto)
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VWO (6 jaar)

*gymnasium /atheneum

*tweetalig onderwijs 

MAVO (4 jaar)

*7 vakken examen 
(excl. maatschappijleer)

*opstromen naar havo 

HAVO (5 jaar)

* Regulier

*tweetalig onderwijs

*opstromen naar vwo  

VMBO (2 jaar)

*kader- & basisberoeps

gerichte leerweg  

*Van der Meij College(2 jaar) 
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Onderwijsaanbod



https://youtu.be/rrOJtVcnAE8

Ons onderwijs
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https://youtu.be/rrOJtVcnAE8


Kernwaarden

11

▪ Ontmoet elkaar 

De relatie docent – leerling vinden we 

belangrijk: groepsvorming en extra 

mentoruur. 

▪ Ontdek en verbeter jezelf 

Door activerende didactiek 

met een mix van boeken en digitaal 

lesmateriaal. 

▪ Neem je verantwoordelijkheid

Eigen doelen formuleren in 

driehoeksgesprek. 
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• Vanaf klas 1

• Bring Your Own Device (bv. google chromebooks)  

Onderwijs met een 
laptop

• GEEN dakpan 

• Bv. havo + vwo met eigen boeken en toetsen op niveau Combinatieklassen 

• Topsporttalent o.a. rugby, volleybal, schaatsen, VV Alkmaar, zwemmen  

• SportXtra

• Voetbal-, hockey-, cycle-academie 
Meer Sport  

• Dyslexie-ondersteuning

• Onderwijsassistentie bij basis/kader klassen

• Leerlingbegeleiding & Trajectgroep 
(Basis)ondersteuning 

Voor alle niveaus



13“Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen”
Zoon van Willem Blaeu (1596-1673)

• Havo en vwo vanaf klas 1 

• Min. 70 % vakken in het Engels 
Tweetaling 
Onderwijs 

• LOOT-of talentstatus

• Begeleiding op school 
Topsporttalent 

• Plus-document bv. masterclasses

• SportXtra & sportacademies 
Talentontwikkeling 

• Vanaf klas 2 

• In combinatie met tweetalig onderwijs 
Gymnasium

Onze specialiteiten



Vakken leerjaar 2 

- Duits

- Nask

- Informatica

- Eventueel Grieks en Latijn

- Geen Muziek meer
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Vakken leerjaar 3

- Economie

- Natuurkunde

- Scheikunde

- Geen informatica meer

Vakken leerjaar 1 



Verschil Havo – VWO  

Havo = 5 jaar Vwo = 6 jaar 
gymnasium vanaf leerjaar 2

HBO (ook mbo) instroom WO (ook hbo) instroom

→Praktisch = toepassen →Theoretisch = onderzoek doen

→Samenwerken →Individuele / zelfstudie 

→Lessen →Vaker colleges 

→Alle jaren stages →Korte en enkele stages

Niveauverschil in de klas 
Havo: toepassingsvragen 

Vwo: inzichtsvragen en verdieping
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TTO Havo/Vwo

Onderbouw Lessen in het Engels

- Aardrijkskunde

- Biologie

- Beeldende vorming

- Engels

- Geschiedenis

- Lichamelijke opvoeding

- Wiskunde



Mentoraat 
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❑ Contactpersoon 

ouders/docenten/leerling

❑ 2 x mentorlessen

❑ Activiteiten per jaar 

❑ Ken-je-klas 

❑ Uitgebreid introductieprogramma

❑ Kamp op school

Wie ben je? (lj1)  

Wat kan ik? (lj 2) 

Wat wil ik? (lj3)  



Naar de Brugklas 
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❑ Open dagen scholen

Onze open dag: vrijdag 11 februari 2022

❑ Inschrijving in 1ste week van maart 

❑Warme overdracht 

❑ Plaatsing - vóór meivakantie 

❑ Kennismaking – vóór zomervakantie

❑ Introductieweek/Brugklaskamp



Toelating 
Met een basisschool advies!
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▪Specialisaties d.m.v. intake: 
• Topsport/talent 
• Tweetalig Onderwijs (TTO)
• Extra ondersteuningsbehoefte
• SportXtra
• SportAcademies (Trials)  



Kom op… 

…9 februari naar ontdekkingsmiddag tweetalig

onderwijs (havo/vwo) 

…Open dag op 11 februari

Aanmelden!
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