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Programma 

1. Onderwijsaanbod 

2. Ons onderwijs 

3. Specialiteiten van OSG Willem Blaeu 

4. Naar de brugklas 

5. Ontdek & ontmoet de school 
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https://youtu.be/rrOJtVcnAE8

Wij zijn openbaar onderwijs!
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https://youtu.be/rrOJtVcnAE8
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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) 

A
ll
e

n
iv

e
a

u
s

o
n

d
e

r
é

é
n

d
a

k
Onderwijsaanbod



Kernwaarden
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▪ 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



8“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



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)  



VMBO  

OSG Willem 

Blaeu
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klas 1 en klas 2

▪ basisberoepsgerichte
leerweg

▪ kaderberoepsgerichte
leerweg

▪ mavo (theoretische
leerweg)



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


