
Willem Blaeu is 
een veilige school 
Elke klas besteedt tijd aan hoe we 
met elkaar omgaan. Het Willem 

Blaeu heeft duidelijke huisregels, zo werken we 
samen aan een prettig en veilig leerklimaat. Tijdens 
mentorlessen bespreek je hoe je met elkaar omgaat. 
Met je mentor praat je over ‘een nieuwe klas’, 
‘vriendschap’, ‘pesten’ en ‘opkomen voor jezelf’.  
Je maakt samen met je klas een omgangscontract. 

Dyslexie/
Dyscalculie 
Onze docenten weten hoe ze met 
leerlingen met dyslexie omgaan. We 

begeleiden leerlingen door middel van toekenning van 
faciliteiten op een pas. Iedere docent houdt zich aan 
deze faciliteiten en houdt rekening met jou. Er is ook 
extra hulp via een leerlingbegeleider als dat nodig is.
www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/dyslexie-dyscalculie

Samenwerkingen 
Het Willem Blaeu heeft al jaren een vruchtbare samen- 
werking met verschillende partners. Sporters van de 
Rugby RTC, VV Alkmaar of Judo RTC kunnen school 
en sport combineren op het Willem Blaeu.

Sportxtra
Naast de academies en mogelijkheden als topsporter 
kun je ook kiezen voor SportXtra. Het hele jaar lang 
krijg je één blokuur in de week extra sport op sport-
locaties in Alkmaar. Sporten zoals: Boogschieten, 
klimmen, schaatsen en schermen.  
Meer weten? Mail: sportxtra@willemblaeu.nl

Willem Blaeu Academies
De Cycle-, Hockey- en Voetbalacademie zijn onder-
deel van de Topsport Talentafdeling. Op maandag- en 
donderdagochtend train je onder schooltijd. Wij zor-
gen dat je geen lessen mist! Om deel te nemen doe je 
eerst mee aan de try-out op de selectiedag(en).  
Aanmelden of meer weten?  
Mail: topsport@willemblaeu.nl of ga naar de 
website: www.willemblaeu.nl/ons- 
onderwijs/topsport-talentschool-onderwijs/
 

Topsport talentschool 
Willem Blaeu
Als Topsport Talentschool helpen wij (top)
sporters met de combinatie sport en school. 
Je kunt onder schooltijd sporten, er zijn lesvrije 
momenten voor de academies en er is een 
unieke afdeling voor sporters.
 
Ben jij een echte  
topsporter?
Dan kunnen we jouw rooster aanpassen, maatwerk 
bieden en zijn er vrijstellingen mogelijk voor één of 
meerdere vakken. 

Je bent een topsporter als je een NOC*NSF- of  
KNVB-status hebt. 
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Sport & onderwijs
OSG Willem Blaeu is dé Topsport Talentschool 
van de regio Alkmaar en omstreken voor 
topsporters (NOC*NSF/KNVB),  
regionale talenten en sportfanaten.

Zo kom je bij de Topsport Talentafdeling:

• Cycle-, Hockey- en Voetbalacademie
• Judo RTC, Rugby RTC of VV Alkmaar
• Topsporter met een  
 NOC*NSF/KNVB status
• Sporttalent met een topsportdroom

Wil jij ook de  
allerbeste worden?

De aanmelddagen zijn maandag 6, dinsdag 7, woensdag 
8 maart 2023. Om je in te schrijven voor het Willem Blaeu 
vul je het digitale inschrijfformulier op onze website in.

Wil je langskomen met je ouder(s)/verzorgers dan kan  
dat tussen 14.00 – 18.00 uur, er is altijd tijd voor een  
persoonlijk gesprekje om je vragen te beantwoorden. Ook 
kun je met je ouder(s)/verzorger(s) nog een rondje door 
de school lopen om je nieuwe school te laten zien.

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

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

De Gezonde 
School
Het Willem Blaeu is een gezonde 
school. We letten samen op goede 

voeding en regelmatig bewegen. Samen sporten en 
bewegen is gezond en gezellig! De schoolkantine 
is gezond ingericht. Er zijn lekkere en gezonde 
producten te koop zoals een verantwoorde shake  
of een lekkere panini. Er zijn watertappunten in de 
school waar je je flesje water kunt vullen. Tijdens de 
les mag je water drinken. Eet smakelijk en gezond!

Meld je aan voor het  
schooljaar 2023-2024 

SCAN QR CODE

Burgerschap 
OSG Willem Blaeu organiseert 
onder andere een maatschap-

pelijke stage, zodat je weet welke plek jij als burger 
in kunt nemen in de samenleving. Ook tijdens alle 
buitenlandreizen, zoals naar Londen, Parijs of Berlijn, 
een excursie naar het Archeon of de activiteiten 
tijdens de brugklasintroductie leer je wat belangrijk 
is in de samenleving en hoe je daarin samen kunt 
werken.

Combineer(top)sport enonderwijs!

SCAN QR CODE

MELD  
JE AAN!

willemblaeu.nl
Alkmaar

“Zoek, ontdek, leer en 
 verbeter door te oefenen”

Zoon van Willem Blaeu (1596-1673)
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brengt
jou in

beweging!

OSGWillemBlaeu

ONTDEKKINGS-

MIDDAGEN
9 november 2022

16 november 2022 TTO

1 december 2022

25 januari 2023

8 februari 2023 TTO

15 februari 2023

Kom ook

in beweging

op één van onze

OPEN
DAG
Vrijdag

3 februari
14.30 – 20.30 uur

WIJ ZIJN

TWEETALIG
ONDERWIJS!

EEN SCHOOL VOOR IEDEREEN • KLEINSCHALIG • ALLE NIVEAUS ONDER ÉÉN DAK • GEWOON EEN LEUKE SCHOOL WAAR 
JE JE THUISVOELT • PRETTIG GEBOUW MET BINNENTUIN • WE KENNEN JE NAAM • BOEKEN EN LAPTOPS • TOPSPORT-
TALENTBEGELEIDING • VEEL KEUZES: TWEETALIG ONDERWIJS • GYMNASIUM • SPORTACADEMIES • EXTRA SPORT
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Wat kun je kiezen?

Wil jij je 
verder ontwikkelen?
OSG Willem Blaeu is een middelbare school in Alkmaar 
van basis/kader tot en met gymnasium. Je volgt lessen 
in een prettig gebouw met ruime lokalen. Er is een 
gezellige binnentuin met kippen, tafeltennistafels en een 
pannaveldje, waar je met schoolgenoten kunt voetballen 
of gewoon chillen met je vrienden tijdens de pauze. 

Dat jij jezelf ontwikkelt en het beste resultaat behaalt, 
daar streven we naar op het Willem Blaeu! 
Je kunt op het Willem Blaeu veel kiezen. Je hoeft 
geen keuze te maken, je kunt op het Willem Blaeu ook 
gewoon een hele leuke schooltijd hebben en een mooi 
diploma halen. Dan doe je basis/kader, mavo, havo of 
vwo zonder tweetalig, sport of gymnasium. 
Het Willem Blaeu is een gezellige school met een 
persoonlijke sfeer, we kennen je naam, in ons prettige 
gebouw komen we elkaar vaak tegen. Je voelt je thuis 
op school.

Introductieweek brugklas
Tijdens de eerste schoolweek leer je je klas 
heel goed kennen. Je slaapt een nacht op 

school, doet die week veel activiteiten samen met je 
mentor en klas, zoals een speurtocht in Alkmaar en 
Expeditie Robinson.

Ken je Klas en driehoeksgesprekken
Een paar keer per jaar heb je een driehoeks-
gesprek met je ouder(s)/verzorger(s) en je 

mentor. Je vertelt hoe het met je gaat, over je cijfers 
en hoe je je schooltaken wilt doen. Je mentor helpt 
je hiermee. Op de ‘Ken je Klas’ middag prestenteer 
je samen met je klasgenoten je klas aan je ouder(s)/
verzorger(s).

Je agenda
Kun jij je huiswerk en toetsen goed plannen 
en organiseren? Je kunt gebruik maken  

van de Plenda van het Willem Blaeu, een agenda  
en planner in één. Je mag ook je eigen agenda 
gebruiken. 

Wie ben ik?
Het is belangrijk dat je voor jezelf kunt 
opkomen en aan kunt geven wat je grenzen 

zijn. Met je klas volg je een Rots & Water Training. 
Je leert jezelf goed kennen. Je leert tijdens de  
training of je meer een Rots- of een Water-type 
bent. Je krijgt zelfvertrouwen en kunt reflecteren op 
eigen handelen in lastige situaties. 

extra uitdaging door
tweetalig onderwijs 
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Willem Blaeu
een school voor iedereen!
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1

Welke keuzes kun je wel maken? 
Je kunt op havo of vwo van het Willem Blaeu 
kiezen voor tweetalig onderwijs, dan spreek 
je Engels tijdens veel lessen. Je kunt op alle 
niveaus kiezen voor één van de sportacade-
mies, dan combineer je school met extra rugby, 
fietsen, voetbal, judo of hockey. Je kunt binnen 
het vwo kiezen voor gymnasium. We bereiden je 
voor op de digitale wereld.
OSG Willem Blaeu biedt digitaal onderwijs op 
alle niveaus. We werken met laptops en boeken. 
Tijdens mentorlessen leer je ICT-vaardigheden 
en besteden we aandacht aan mediawijsheid.

De brugklas op het Willem Blaeu 

 vwo
•  Atheneum regulier of 

tweetalig
•  Gymnasium vanaf leerjaar  

2 regulier of tweetalig
•  Goede studiebegeleiding
•  Sport, Bewegen en Maat-

schappij als eindexamenvak
•  Voorbereiding op alle studies 

van het wetenschappelijk  
onderwijs (universiteit)

 havo
• Regulier
• Tweetalig
• Sport, Bewegen en  

Maatschappij als  
eindexamenvak

• Voorbereiding op alle  
studies van het Hoger  
Beroepsonderwijs (HBO)

 

Met een goede sfeer, 
prettig gebouw, ruime  
lokalen, leuke lessen, 
talentontwikkeling, 
tweetalig, digitaal en 
(top)sportonderwijs

mavo vmbo
•  7e vak op de mavo
•  L.O.2 als eindexamenvak, 

extra sport
•  Voorbereiding op havo  

of Middelbaar Beroeps-
 onderwijs (MBO) niveau  
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•  Goede begeleiding door  
je mentor

•  Onderbouw basis- en  
kaderberoepsgerichte  
leerweg (kb/bb)

•  Voorbereiding op boven-
bouw kb/bb Van Der Meij 
College

sterk in begeleiding! 
Je mentor is belangrijk voor je, er zijn twee 
mentoruren per week met aandacht voor 
plannen en organiseren van je schooltaken en 
hoe je kunt leren. 

Naast Engelstalige lessen ben je actief betrokken 
bij meerdere internationale projecten via e-Twinning, 
Erasmus+ en EUmind. Je maakt veel mee: Sharechair 
podcasts met een Amerikaanse highschool, Engelstalige 
workshops en voorstellingen, een uitwisseling met een 
Europese school en een reis naar een Engelssprekend 
land. Je ontmoet gastsprekers, native speakers, je doet 
vakoverstijgende projecten. Alles in het Engels:  
‘The list is endless!’ Engels spreken op school  
verrijkt jouw wereld en verbreedt je horizon! 

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 tweetalig 
onderwijs volgen op havo en vwo. 

In de onderbouw krijg je meer dan de 
helft van je lessen in het Engels zoals 
aardrijkskunde, wiskunde en beeldende 
vorming. 

In de bovenbouw kun je naast je havo- 
of vwo-diploma het internationaal  
erkende diploma ‘International  
Baccalaureate (IB)’ behalen.

WIJ ZIJN

TWEETALIG

ONDERWIJS!

SCAN QR CODE

MEER WETEN
OVER TWEETALIG-

ONDERWIJS?

welke
kant ga  

jij op? 

gymnasium
Vanaf de tweede klas 
begin je met Grieks en 

Latijn. Deze talen volg je in klas 
2 en 3, daarna mag je kiezen. 
Op het gymnasium ontdek je 
hoe modern en springlevend de 
antieke oudheid is! Gymnasium 
is te combineren met tweetalig 
onderwijs, topsport, één van de 
sportacademies en sportxtra.
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