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WELKOM

U heeft de moeite genomen onze schoolgids open te slaan. Ik neem aan dat u nieuwsgierig bent naar onze school, naar 

onze visie op onderwijs en de wijze waarop we die in de praktijk gestalte geven. Natuurlijk bent u ook benieuwd naar de 

lessen, de leerlingbegeleiding en de extra activiteiten. Antwoorden op veel van uw vragen zult u in deze gids vinden. 

Onvoorziene ontwikkelingen, zoals covid-19, kunnen van ons vragen af te wijken van onze manier van onderwijs 

verzorgen en bewegen in de omgeving. Maar onze doelen en onze uitgangspunten staan als een huis.

Nieuwsgierigheid is belangrijk. Zij is de basis van alles wat we leren en in ons leven kunnen gebruiken. Van onze leer-

lingen verwachten we dan ook nieuwsgierigheid en daarmee leergierigheid: naar kennis, naar de ander, naar de wereld 

om hen heen. Nieuwsgierigheid stelt ons in staat om talenten te ontdekken, die te ontwikkelen en leerlingen uit te 

dagen. Aan de school de taak om door het aanbod en het contact die nieuwsgierigheid en leergierigheid blijvend te 

prikkelen. Daarvoor zijn inspirerende medewerkers, heldere afspraken, succeservaringen en gevoelens van welbevinden 

en veiligheid van groot belang.

Op het Blaise is veel te leren en veel te beleven. Leerlingen worden gestimuleerd zich optimaal te ontplooien in een sfeer 

die door onderling respect als plezierig wordt ervaren. Het Blaise is een school waar samen met ervaren docenten hard 

gewerkt wordt, waar uitstekende resultaten worden behaald en waar leerlingen graag naar toe gaan. Daar zijn we trots 

op.

In de bovenbouw van de havo bieden we de Blaise Business School. Daarmee hebben we een prachtig traject voor poten-

tiële (zelfstandig) ondernemers en 'startups'. In de onderbouw biedt onze school aparte klassen aan voor gymnasium, 

atheneum, havo/atheneum en havo. De gymnasiumleerlingen volgen allemaal tweetalig onderwijs (TTO); de atheneum-

leerlingen kunnen hiervoor kiezen. Alle atheneumleerlingen volgen de stroom ‘internationaal’; de havo- en havo/

vwo-leerlingen kunnen hiervoor kiezen. De school is voor de internationale stroom gecertificeerd door het Nuffic/Global 

Citizen Network. De reden voor ons aanbod ‘internationaal’ is dat de samenleving niet ophoudt bij de landsgrens.  

Nederlanders leven in een internationale (Europese) setting, met respect voor en vooral nieuwsgierigheid naar elkaars 

cultuur. Tegelijkertijd neemt de concurrentie op de Europese arbeidsmarkt toe en zijn taalvaardigheid en onderzoek 

vaardigheid belangrijk. Daarom kunnen leerlingen naast een rijk curriculum ook internationaal erkende taalcertificaten 

halen voor Frans (Delf), Duits (Goethe) en Engels (Cambridge). Ook op het gebied van muziek, sport en kunst vallen voor 

leerlingen op het Blaise veel extra’s te halen, gericht op het ontwikkelen van talenten en competenties die passen in deze 

tijd. 

Het Blaise Pascal College is een interconfessionele, kleinschalige en vitale school voor gymnasium, atheneum, TTO, en havo 

in Zaandam, met 945 leerlingen en ongeveer 105 medewerkers. De school is een van de 23 scholen van St. ZAAM Intercon-

fessioneel Voortgezet Onderwijs, met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Onze identiteit is gebaseerd op 

en geïnspireerd door de christelijke traditie. Iedere leerling is daarbij welkom. 

Ons schoolgebouw is voorzien van moderne ICT-middelen waar zowel docenten als leerlingen gebruik van kunnen maken. 

Naast de school hebben we een prachtig eigen sportveld met een educatieve wand waar bewegingsonderwijs met veel 

extra’s wordt geboden. De omgeving van de school is autoluw, zodat de leerlingen zich op een veilige manier buiten het 

gebouw kunnen bewegen.

Op onze website www.blaisepascalcollege.nl vindt u allerlei extra informatie. Aarzelt u niet om contact op te nemen met 

de schoolleiding als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de informatie in deze schoolgids. Wij staan 

u graag te woord.

De organisatie en invulling van ons onderwijs is op dit moment, met Covid-19, heel spannend. Het virus zorgt voor 

beperkingen, maar ook voor mogelijkheden om nieuwe educatieve toepassingen te gebruiken in ons onderwijs met 

behoud van de kwaliteit.

E. J. Veenker-Aalbers, MEL, rector
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MISSIE EN IDENTITEIT

  5

MISSIE
Ook in 2020 is het Blaise Pascal College een gewilde school in de Zaanstreek, een school met wortels in de christelijke traditie. 

Het Blaise biedt kwalitatief goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontplooien en te ontdekken.  Het 

onderwijs bereidt hen voor op participatie in de (internationale) samenleving. De school is prestatiegericht, leerlingen krijgen 

gelegenheid te excelleren. Het Blaise wil een school zijn waar medewerkers en leerlingen samen leren en verantwoordelijk-

heid voor elkaar en voor hun omgeving nemen. Leerlingen hebben er 'de mooiste tijd van hun leven'. Het Blaise maakt deel 

uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs. 

ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 10.000 leerlingen in Amsterdam, Zaan-

stad en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. 

De missie van ZAAM en daarmee ook van het Blaise, luidt als volgt: 

"Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. 

Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde 

en verantwoordelijke wereldburgers."

Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke 

leerling onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een leerling een overstap wil of moet maken naar een andere 

schoolsoort, dan zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele overgang naar een andere (ZAAM-)school. 

Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl

IDENTITEIT
Het Blaise Pascal College biedt havo-, atheneum-, tto- en 

gymnasiumonderwijs. De school kent een rijke traditie van 

uitstekend onderwijs. Op professionele wijze en met aan-

dacht voor het individu worden onze leerlingen en mede-

werkers gestimuleerd om hun talenten maximaal te ont-

wikkelen. De school werkt prestatiegericht en levert een 

nadrukkelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling 

tot maatschappelijk betrokken Europees burger die in staat 

is de complexe werkelijkheid te leren begrijpen en de vragen 

te stellen die ertoe doen. De lessen levensbeschouwelijke 

vorming bieden een goede gelegenheid om kennis te ne-

men van elkaars mening en van gedachten te wisselen over 

ethische vraagstukken. Van oudsher besteedt de school veel 

aandacht aan de christelijke vieringen. Uiteraard is er in alle 

lessen en in de omgang met elkaar aandacht voor normen 

en waarden. Voorop staat daarbij dat we elkaar respecte-

ren, ongeacht de levensovertuiging. Iedereen is dan ook van 

harte welkom op onze school. Het Blaise is een school waar 

de leerling het uitgangspunt vormt, waar het personeel de 

leerlingen kent, waar leraren en leerlingen van en met el-

kaar leren en elkaar helpen. Zorgzaamheid en aandacht voor 

elkaar zijn belangrijk en herkenbaar. Medewerkers in onze 

schoolorganisatie leveren een bijdrage aan de begeleiding 

van jonge mensen. Het zijn professionals die om kunnen 

gaan met betekenisgeving en die vragen van mensen open 

willen benaderen. Als schoolorganisatie realiseren we ons 

dat maatschappelijk handelen niet neutraal is. De keuzes die 

mensen maken, zijn waarde geladen. Als mensen leven we 

samen en hebben we elkaar nodig. Personeel en leerlingen 

voelen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omge-

ving, zodat een veilige leer- en leefwereld ontstaat. In het 

onderwijsaanbod komen maatschappelijke betrokkenheid 

en zorg voor een duurzaam leefmilieu met regelmaat aan 

de orde.
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ONDERWIJSONTWIKKELING
Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Veranderingen 

vragen een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding. Daar-

om wordt het hele docententeam regelmatig professioneel 

bijgeschoold, naast de vakgerichte scholing.

Het doel is om onderwijs te bieden dat leerlingen in 

toenemende mate actief verantwoordelijk maakt voor het 

leren.

Wij richten ons onderwijs zo in, dat er voor de leerlingen 

een aantrekkelijk en doeltreffend aanbod ontstaat. 

Leerlingen die na het vmbo-diploma instromen in onze havo 

4-opleiding bieden we de (verplichte) Zomerschool aan, ten 

behoeve van een betere aansluiting. Daarnaast richten we 

ons op de talentontwikkeling van de individuele leerling 

door keuze (X)-Modules aan te bieden. Ook kunnen leerlingen 

Kunst, BSM en Muziek volgen, het senior-certificaat Inter- 

nationaal, certificaten van Delf, Goethe, Cambridge of Anglia 

behalen of, de Blaise businessschool volgen, een extra vak 

volgen, in enkele gevallen versnellen of vertragen en 

participeren in de medezeggenschapsraad of de organisatie 

van evenementen (de mogelijkheden beperken zich soms tot 

bepaalde jaarlagen of leerniveaus).

DE INTERNATIONALE STROOM
De stroming internationaal leert leerlingen over grenzen 

heen te kijken. Ze richten hun blik op andere landen en 

culturen en maken tijdens hun schoolcarrière verschillende 

reizen naar het buitenland. In schooljaar 2020-2021 staan 

de reizen onder druk vanwege Covid-19; wellicht komt 

daarvoor een passende vervanging. Door te onderzoeken 

hoe het eraan toe gaat in Europa, bereiden ze zich voor 

op een samenleving waarin grenzen tussen landen steeds 

minder tellen.

Er zijn in Nederland en de andere Europese landen steeds 

meer scholen die de meerwaarde van een internationale 

oriëntatie onderkennen. Zij werken samen onder de naam 

Global Citizen-scholen. De kwaliteit van de ‘internationale’ 

lessen op deze scholen is gewaarborgd door het toezicht van 

Nuffic, de landelijke organisatie die de internationalisering 

van het Nederlands onderwijs bevordert en borgt. In 2018 

en 2019 is het Blaise door Nuffic gevisiteerd en vervolgens 

erkend als Global Citizen-school. Dit betekent dat de school 

de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen het Global 

Citizen-diploma mag uitreiken. Dit diploma toont dat 

er op het Blaise veel gebeurt, dat het onderwijs diverse 

internationale dimensies kent en dat er allerlei vormen van 

internationale uitwisseling zijn. In de onderbouw gebeurt 

dit gezamenlijk; in 3 vwo kiest een leerling zijn individuele 

weg waar het gaat om internationaal. In de bovenbouw zijn 

er o.a. reizen/uitwisselingen.

De lessen worden zo ingericht, dat leerlingen naast het 

reguliere lesprogramma ruimte krijgen om zich met 

leeftijdsgenoten in het buitenland bezig te houden met het 

doen van onderzoek. Iedere week volgen de leerlingen in de 

internationale stroom twee lesuren internationaal. Tijdens 

deze aaneengesloten uren werken vakken samen, waardoor 

leerlingen de samenhang herkennen. Per periode zijn er 

verschillende vakkencombinaties. In periode 2 van leerjaar 

1 zetten bijvoorbeeld biologie, wiskunde en Engels een 

internationaal project op dat afgesloten wordt in Engeland 

en in periode 4 werken aardrijkskunde en Frans samen.

Leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 de blokuren internationaal 

volgen, behalen een internationaal erkend junior Global 

Citizen-diploma. Daarna kunnen leerlingen doorgaan voor 

het senior Global Citizen-diploma. Tevens hebben ze de 

mogelijkheid om internationaal erkende taaldiploma’s 

voor Engels (Cambridge), Frans (DELF) of Duits (Goethe) te 

behalen.

ONDERWIJS
De kenmerken van ons onderwijs zijn:

 We houden in onderwijs en begeleiding rekening met 

verschillen tussen leerlingen, want de gemiddelde leerling 

bestaat niet. Elke leerling heeft zijn eigen wijze van kennis-

verwerving, en zijn verschillende talenten. Docenten richten 

zich erop, naast de klas als geheel, ook het individu passend 

onderwijs te bieden.    

	We bieden gedegen kennisoverdracht, motiveren leer-

lingen tot kennis- en (leer)vaardighedenverwerving en 

streven naar bovengemiddelde prestaties. De school en de 

vaksecties nemen beslissingen over de inhoud van de leer-

stof en de (variatie in) didactiek, passend bij de doelgroep. 

 We zijn een vitale school. Dit uit zich in een diversiteit 

aan activiteiten op sportief, sociaal, creatief, multicultureel 

en internationaal gebied en het in leeftijd en ervaring 

gevarieerde docententeam.

	We stimuleren een onderzoekende houding van de leer-

lingen. De school biedt werkvormen en onderzoeks- 

opdrachten die leerlingen nieuwsgierig maken en prikkelen 

tot (nader) onderzoek en die hun de mogelijkheid bieden 

(onvermoede) talenten te ontdekken.

We bereiden de leerling voor op de maatschappij. Wij willen 

zelfbewuste leerlingen afleveren met een diversiteit aan 

sociale vaardigheden en een besef van waarden en normen. 

Leerlingen kunnen na hun opleiding zelfstandig werken, 

kunnen samenwerken en de resultaten van hun werk 

presenteren. Leerlingen hebben een (internationaal) maat-

schappelijk bewustzijn ontwikkeld.

TOELATING
Voor de toelating tot de gymnasiumklas, atheneumklas, 

atheneum/havo-klassen en tweetalig onderwijs is een 

positief advies van de basisschool vereist. Hiervoor bestaan 

afspraken tussen de scholen in Zaanstad en Amsterdam. 

teamwork van de tweede klassers op Texel

HET BLAISE PASCAL COLLEGE IS EEN SCHOOL VOOR HAVO, ATHENEUM EN TTO EN GYMNASIUM. SCHEMATISCH ZIET DE SCHOOL ER ZO UIT:

*vanuit 1 havo/vwo int. kun je instromen in 2 atheneum int. 

** vanuit 5 havo kun je instromen in 5 atheneum en vanuit 5 havo int. kun je instromen in 5 atheneum int.
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ONDERWIJSINRICHTING
We spreken van ‘onderbouw’ als het gaat om de eerste 

drie leerjaren; de leerjaren erna noemen we bovenbouw. 

In de onderbouw zijn de vakken voor havo, atheneum en 

gymnasium voor alle scholen hetzelfde. In de onderbouw 

behalen leerlingen de zogenoemde kerndoelen.

De onderbouw is op onze school zo vormgegeven dat de 

meeste kerndoelen in twee jaar gehaald worden. We kennen 

een vakkencombinatie van natuurkunde, techniek en 

elementen van informatiekunde, samengevoegd in het vak 

natuurwetenschappen en techniek (NWT). 

De leerlingen uit leerjaar 1 houden zich onder andere in 

hun mentoruur met ICT-vaardigheden bezig; ook krijgen ze 

workshops om zich hierin te bekwamen. Kunst en cultuur is 

het vak waarin tekenen, textiele werkvormen, audiovisuele 

vorming en handvaardigheid zijn gecombineerd. Muziek 

wordt als een apart vak aangeboden. Het vak verzorging 

is een onderdeel van biologie geworden en rekenen is 

ondergebracht in het vak wiskunde.

In de bovenbouw kiezen de leerlingen sinds de invoering 

van de tweede fase voor een bepaald profiel. Zowel in de 

onderbouw als in de bovenbouw is het cursusjaar verdeeld 

in vier periodes, die steeds afgesloten worden met een 

evaluatie van de voortgang. 

In de onderbouw wordt bij de meeste vakken gewerkt 

met weektaken. De leerling leert daardoor zijn/haar werk 

zelfstandig in te delen. Dat is een belangrijke vaardigheid 

die leerlingen dan in de bovenbouw beheersen.

ONDERBOUW
In de onderbouw kan gekozen worden uit de volgende 

onderwijssoorten:

-  tweetalig gymnasium-internationaal

-  tweetalig atheneum-internationaal

-  atheneum-internationaal

-  havo/atheneum-internationaal (Leerlingen met een  

 havo of havo/vwo-advies kunnen zich hiervoor      

 aanmelden)

-  havo/atheneum (het eerste leerjaar) 

Om toegelaten te kunnen worden tot leerjaar 1 van de 

gymnasiumklas, moeten leerlingen over een onderbouwd 

positief gymnasium-advies van de basisschool beschikken. 

Om toegelaten te worden tot de atheneumklas moeten 

leerlingen over een onderbouwd positief atheneum-advies 

van de basisschool beschikken. Voor de overgang van leerjaar 

1 naar leerjaar twee in een klas voor tweetalig onderwijs 

kijken we naar zowel de cijfermatige resultaten als naar de 

bereidheid en vaardigheid om Engels te spreken in de lessen.

Leerlingen die in de 1 havo/vwo-klassen starten, kunnen 

doorstromen naar 2 havo of 2 atheneum. 

Om toegelaten te worden tot de brugklas 1 havo/atheneum 

moeten leerlingen een onderbouwd positief havoadvies 

hebben van de basisschool.

De school baseert zich bij de plaatsingen voor een volgend 

leerjaar op de overgangsnormen, ook opgenomen in deze 

gids.

In het derde leerjaar besteedt de leerling met hulp vanuit 

het decanaat en de mentor aan het te kiezen profiel in de 

tweede fase. Ook worden de leerlingen verder voorbereid 

op het zelfstandiger werken dat wordt verwacht in de 

bovenbouw.

Accenten die door ons in de onderbouw gelegd worden zijn 

onder meer:

	Het ontwikkelen van een zelfstandige studiehouding

 van de leerlingen door te werken met weektaken.

	Het ontwikkelen leer- en onderzoek vaardigheden 

(studievaardigheden).

	Veel extra aandacht voor taal en rekenen.

GYMNASIUM 
Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn 

in de onderbouw. In de bovenbouw kunnen beide vakken 

gekozen worden. Echter, wanneer er te weinig animo is 

voor een van beide vakken, wordt in de bovenbouw één 

van beide vakken uitgevoerd. Het gymnasium is de meest 

complete voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. 

Naast de standaardvakken op school biedt het gymnasium 

op het Blaise Pascal het volgende:

-  Je kunt al vanaf klas 1 kiezen voor het gymnasium.

-  Standaard volgen alle gymnasiumleerlingen de stroming  

 internationaal en tweetalig onderwijs (tto). 

-  Leerlingen die de opleiding internationaal succesvol   

 doorlopen, krijgen van het Europees Platform het Global   

 Citizen junior- diploma na leerjaar 3 en zij kunnen    

 ervoor kiezen in de bovenbouw het senior diploma te   

 behalen.

- Vanaf klas 1 volgen alle gymnasiumleerlingen het vak   

 Latijn.

-  In klas 2 krijgen alle leerlingen ook Grieks.

-  Gymnasiumleerlingen volgen alleen in klas 1 de     

 X-Modules (hiervoor verder in de gids meer informatie).

ATHENEUM 

De studierichting atheneum is een gedegen voorbereiding 

op het wetenschappelijk onderwijs. Anders gezegd: wie het 

atheneumdiploma heeft behaald, bezit de basis voor een 

universitaire studie. 

Net als de leerlingen uit de 1 gymnasiumklas starten de 

leerlingen uit de 1 atheneumklas met vwo-internationaal.

-  Vanaf de eerste klas kunnen leerlingen kiezen voor het  

 atheneum.

-  Standaard volgen alle atheneumleerlingen de stroming  

 internationaal.

-  Leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig of regulier   

 atheneum.

-  Leerlingen die de opleiding internationaal succesvol   

 doorlopen, krijgen van het Europees Platform het Global  

 Citizen junior- diploma na leerjaar 3 en kunnen ervoor  

 kiezen in de bovenbouw het senior diploma te behalen.

-  Atheneumleerlingen volgen alleen in klas 1 de X-Modules  

 (hiervoor verder in de gids meer informatie).

HAVO/VWO  
In de havo/vwo-brugklas ligt het onderwijsniveau 

afhankelijk van het instroomadvies tussen havo en vwo en 

krijgen de vwo-leerlingen al les op vwo-niveau. Aan het 

eind van het schooljaar heeft de leerling een goed idee welk 

niveau bij hem of haar past. De studierichting havo bereidt 

leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. Er is extra 

aandacht voor studiebegeleiding. 

-  Alle leerlingen volgen in klas 1 en 2 de X-Modules    

 (hiervoor verder in de gids meer informatie)..

-  Leerlingen kunnen kiezen voor de stroming      

 internationaal binnen het havo/vwo-onderwijs.

  98  

X-MODULES 
Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de interesses en kwaliteiten van individuele leerlingen, werken we in klas 1 en 

2 met Extra-Modules, afgekort: X-Modules. Dit houdt in dat de leerlingen op dinsdagmorgen een verrijkingsprogramma 

naar keuze volgen. In de eerste klassen hebben leerlingen drie keer per jaar een keuzemoment. Het aanbod varieert 

per cursusjaar. Het afgelopen cursusjaar bestond het aanbod uit: Floorball, Yoga, Spijkerklas, Beeldhouwen, Schilderen, 

Haken, Koken, Dans, Arabië, Koor, Bandjes, Graffiti, Spaans, Golf, Racketsport, Lekker Lezen en Schaken.

In het tweede leerjaar kunnen alleen de leerlingen die geen internationaal volgen voor de X-Modules kiezen. Zij volgen 

een jaar lang modules binnen de stroming ‘Sport’, ‘Science’ of ‘Kunst’. Dit geeft hen de mogelijkheid zich te verdiepen in 

een interessegebied naar keuze.

In enkele periodes is er een verplichte invulling. Zo volgen de eersteklassers in de eerste periode de X-Module ‘(School)

taal is echt mijn ding’, waarin de leesvaardigheid wordt versterkt door extra aandacht te besteden aan de volgende drie

onderwerpen: schooltaalwoorden, woordraadstrategieën en het vergroten van de woordenschat. Voor leerlingen uit 

klas 1 die moeite hebben met het basisprogramma, is er de Spijkerklas waarin docenten vakgerichte ondersteuning en 

huiswerkbegeleiding geven.

ONDERWIJSRESULTATEN 2019
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HAVO/VWO-INTERNATIONAAL
Voor havo/vwo-internationaal moet een 

leerling zich apart aanmelden. Er wordt 

in een havo/vwo-internationaalklas 

meer van leerlingen verwacht dan in een 

reguliere havo/vwo-klas. Maar de beloning 

voor het extra werk is groot: een betere 

voorbereiding op studie en werk door 

verstrekt taalonderwijs en goede onderzoek 

vaardigheden. Ook doen leerlingen 

internationale contacten op en gaan ze vaak 

op excursies en buitenlandse reizen.

Het is mogelijk om door te stromen naar 2 

havo-internationaal of op te stromen naar 

2 vwo-internationaal.

-  Leerlingen hebben twee lesuren meer   

 in de week en volgen tijdens die uren   

 modules ’internationaal’.

-  Leerlingen die de opleiding     

 internationaal succesvol doorlopen,   

 krijgen van het Europees Platform het 

 Global Citizen junior- diploma na    

 leerjaar 3.

-  Het aanmeldformulier voor deze klas   

 staat op de website. Voor vragen kunt   

 u contact opnemen met dhr. Dijkema,   

 (r.dijkema@blaisepascalcollege.nl).

Het Blaise is een gecertificeerde ‘Global 

Citizen School’. Vanuit de Onderwijsinspectie 

wordt de meerwaarde van dit profiel 

bevestigd. Na leerjaar 3 ontvangen 

leerlingen een junior-certificaat. Leerlingen 

kunnen de keuze maken in de bovenbouw 

toe te werken naar het senior-certificaat, 

dat ook een prachtige aanvulling is voor het 

portfolio.

TWEETALIG ONDERWIJS, JUNIOR-TTO
Vanwege de steeds internationaler wordende 

samenleving is een goede beheersing van 

het Engels en kennis van de ons omringende 

landen in toenemende mate belangrijk.

Ook wordt hoger- en wetenschappelijk 

onderwijs en vooral ook in de bèta- (exacte/technische) opleidingen steeds vaker 

in het Engels aangeboden. Daar sluit het onderwijs van het Blaise op aan met 

tweetalig onderwijs (TTO) naast de leerlijn ‘internationaal’ op het atheneum en 

het gymnasium. Wie kiest voor TTO zal minimaal de helft van de vakken in de 

onderbouw in het Engels volgen. De kwaliteit van ons tweetalig onderwijs wordt 

extern gemonitord door het Nuffic. Aan het eind van de onderbouw, na leerjaar 

3, ontvangen de leerlingen een Europees erkend certificaat.

ONDERBOUW LESSENTABEL

Vakken

brugklas 1 havo/vw
o

brugklas 1 havo/vw
o internationaal

atheneum
 1 internationaal

gym
nasium

 1 internationaal

H
avo 2

havo/vw
o 2 internationaal

atheneum
 2 internationaal 

gym
nasium

 2 internationaal 

H
avo 3

atheneum
 3 internationaal 

gym
nasium

 3 internationaal 

levensbeschouwelijke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 2,5 2

Duits 3 3 3 3 3,5 3 3

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Cambridge Engels* 1 1

geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

economie 2 2 1
wiskunde (inclusief rekenen) 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

natuurkunde 3 3 3

scheikunde 2 2 2

natuurwetenschap en techniek 2 2 2 2 2 2 2 2

internationaal 2 2 2 2 2 2 0,5 0,5
biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

kunst en cultuur 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1

muziek 1 1 1 1 1 1 1 1
bewegingsonderwijs 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Latijn 2 2 3
Grieks 3 3
studiehulp** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x-modules 2 2 2 2 2
Lessen totaal 34 36 36 36 36 36 36 37 36 36 36,5

* optioneel na selectie 

** indien gewenst 1 uur op donderdag

O

 

SLAGINGSPERCENTAGES

 2018 2019    2020  
HAVO 91 % 92 %    99 %
VWO 98 % 98 %    98 %
GYMNASIUM 100 % 100 %    100 %

BEREKEND OORDEEL
  HAVO     VWO       

  VOLDOENDE   VOLDOENDE     

Van de 941 leerlingen in schooljaar 2019-2020 vervolgen 52 

leerlingen uit niet-examenklassen na het afgelopen schooljaar 

hun opleiding op een vmbo of mbo. Van hen komen er 5 uit 

leerjaar 1. Dit aantal is mede veroorzaakt doordat leerlingen 

zijn geplaatst met een gemengd tl/havo advies. Uit de boven-

bouw vervolgen in 2020-2021 1 leerling hun opleiding aan het 

Vavo.

10  

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

11  



12    13

BOVENBOUW
Als leerlingen in leerjaar 4 zitten, beginnen ze met de zogenaamde tweede fase. Ze hebben in het derde leerjaar een keuze 

gemaakt voor een van de vier profielen. Dat zijn de vakkenpakketten die landelijk zijn vastgesteld en een goede doorstroom 

naar vervolgonderwijs mogelijk maken.

Er zijn twee maatschappijprofielen: 

•  Economie en Maatschappij (EM)

•   Cultuur en Maatschappij (CM)

Er zijn twee natuurprofielen: 

•  Natuur en Gezondheid (NG)

•  Natuur en Techniek (NT)

Alle leerlingen volgen een gemeen-

schappelijk deel, met vakken als Neder-

lands en Engels. Daarnaast doet iedere 

leerling het profieldeel en het profiel-

keuzedeel, bestaande uit vakken die bij 

de richting horen. Dan is er nog vrije 

ruimte voor een keuzevak om het pak-

ket te verbreden of te verdiepen. 

INTERNATIONAAL IN DE BOVENBOUW
Daarnaast geeft de school in de 

bovenbouw vorm aan Global Citizenship, 

de internationale stroom. Dit betekent 

dat leerlingen opdrachten doen die zijn 

verbonden met het Common Framework 

for Europe Competence, het CFEC. Dit 

raamwerk kent zes niveaus op de 

terreinen kennis van de EU: 

Communiceren, Onderzoeken en 

ondernemen. Voor de vwo-bovenbouw 

zijn vooral de niveaus vijf en zes van 

belang om te ontwikkelen. Voor meer 

informatie over het CFEC: https://www.

nuffic.nl/bestanden/documenten/

common-framework-for-europe-

competence-cfec-nl.pdf. 

Diverse opdrachten en reizen hebben 

een invulling die voldoet aan de richtlijn 

van het Global Citizen Network. Hiermee 

werken onze leerlingen aan het eigen 

Global Citizen-diploma, dat het Blaise 

hun mag uitreiken als de leerling aan 

de eisen heeft voldaan. Hier hoort ook 

bij dat de leerlingen internationaal er-

kende taalcertificaten behalen. Op het 

Blaise kunnen leerlingen zich voorbe-

reiden op het Goethe Zertifikat (Duits), 

DELF (Frans), het Cambridge Certificate 

(Engels) of Anglia Certificate (Engels).

Vanaf klas 4 werken de leerlingen al 

aan onderdelen van het schoolexamen. 

Leerlingen in de bovenbouw werken 

voor die vakken met twee cijfers 

(schoolexamen (SE) cijfers en 

overgangscijfers), want sommige vakken 

worden al in leerjaar 5 (vwo) afgesloten, 

bijvoorbeeld maatschappijleer. De 

behaalde SE-cijfers gelden voor het 

examen en komen terug op de cijferlijst 

bij het diploma. Daarnaast krijg een 

leerling rapportcijfers, die nodig zijn 

om naar het volgende leerjaar bevorderd 

te kunnen worden. 

Voor de SE-cijfers geldt een belangrijk 

document: het Programma van Toetsing 

en Afsluiting (PTA). Hierin staat de inde-

ling van het jaar in vier perioden, met 

aansluitend steeds een aantal toetsda-

gen. Aan het begin van elke periode 

krijgen leerlingen voor elk vak een

studiewijzer met een overzicht van de 

leerstof. Zo kan er zelfstandig een plan-

ning gemaakt worden van leerwerk en 

van praktische opdrachten waar binnen 

en buiten de les, in de mediatheek of 

thuis aan gewerkt wordt. In het exa-

mendossier wordt vanaf het vierde leer-

jaar bijgehouden welke onderdelen ge-

daan zijn en welke resultaten zijn 

behaald. Er wordt dus in twee jaar 

(havo) of drie jaar (vwo) naar het eind-

examen toegewerkt.

EXAMENEISEN
De exacte regels aangaande slagen/

zakken staan vermeld in het 

examenreglement en PTA van de school 

(zie website).

LESSENTABEL BOVENBOUW HAVO 2020-2021

NT NG EM CM
gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel

 Vak 4H 5H   Vak 4H 5H  Vak 4H 5H  Vak 4H 5H
 ned 4 4   ned 4 4  ned 4 4  ned 4 4
 eng 3 4   eng 3 4  eng 3 4  eng 3 4
 myl 2 0   myl 2 0  myl 2 0  myl 2 1
 lo 2 1   lo 2 1  lo 2 1  lo 2 1
 ckv 2 0   ckv 2 0  ckv 2 0  ckv 2 0
 levo 1 0   levo 1 0  levo 1 0  levo 1 0
 lob     lob    lob    lob   
 prw   prw  prw  prw
 men 1 1   men 1 1  men 1 1  men 1 1
 Totaal 15 10   Totaal 15 10  Totaal 15 10  Totaal 15 11

profielvakken profielvakken profielvakken profielvakken
4H 5H 4H 5H 4H 5H 4H 5H

wib 4 4 wia 3 3 wia 3 3 ges 3 3
nat 5 4 bio 4 4 eco 4 4 fra /dui 4 4
sk 3 3 sk 3 3 ges 3 3 maw 3 3
bio 4 4 aak 3 3 kun 3 3
Totaal 16 15 Totaal 13 13 bec 3 3 Totaal 13 13

fra 4 4
dui 4 4
aak 3 3
Totaal 13 (14) 13 (14)

4H 5H  4H 5H 4H 5H  4H 5H
eco 4 4 nat 5 4 maw 3 3 eco 4 4
bec 3 3 eco 4 4 bec 3 3 aak 3 3
fra 4 4 bec 3 3 fra 4 4 fra 4 4
dui 4 4 fra 4 4 dui 4 4 dui 4 4
Totaal 3 (4) 3 (4) dui 4 4 aak 3 3 wia 3 3

 bsm 4 2 bio 4 4 bec 3 3
Totaal 3 (5) 2 (4) kun 3 3 bio 4 4

 bsm 4 2 bsm 4 2
 Totaal 3 (4) 2 (4) Totaal 3 (4) 2 (4) 

TOTAAL 34-35 28-29 TOTAAL 31-33 25-27 TOTAAL 31-33 25-28 TOTAAL 31-32 25-27

1 
va

n:

vrije keuze vakken vrije keuze vakken vrije keuze vakken vrije keuze vakken

1 
va

n:

gemeenschappelijk deel

1 
va

n:
1 

va
n:

profielkeuzevakken

1 
va

n:

LESSENTABEL BOVENBOUW VWO 2020-2021

NT NG EM CM
gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel

 Vak 4V 5V 6V   Vak 4V 5V 6V Vak 4V 5V 6V Vak 4V 5V 6V
 ned 3 3 3   ned 3 3 3 ned 3 3 3 ned 3 3 3
 eng 3 3 3   eng 3 3 3 eng 3 3 3 eng 3 3 3

fra/dui 3(3) 3(4) 3(4)   fra/dui 3(3) 3(4) 3(4) fra/dui 3(3) 3(4) 3(4) fra/dui 3(3) 3(4) 3(4)
 myl* 0 2 0 myl* 1 2 0 myl* 1 2 0 myl* 1 2 0
 lo 2 2 1   lo 2 2 1 lo 2 2 1 lo 2 2 1
 ckv (kcv) 2 1 0   ckv (kcv) 2 1 0 ckv (kcv) 2 1 0 ckv (kcv) 2 1 0
 keuzevak** (2) (2) (2)   keuzevak** (2) 0 0 keuzevak** (2) 0 0 keuzevak** (2) 0 0
 levo* 2 0 0   levo 1 1 0 levo 1 1 0 levo 1 1 0
 lob      lob    lob    lob    
 pws    pws  pws  pws   
 men 1 1 1   men 1 1 1 men 1 1 1 men 1 1 1
 Totaal 16 (18) 16 (17) 11 (12)   Totaal 16 (18) 16 (17) 11 (12) Totaal 16 (18) 16 (17) 11 (12) Totaal 16 (18) 16 (17) 11 (12)
   

profielvakken   profielvakken
 4V 5V 6V  4V 5V 6V  4V 5V 6V  4V 5V 6V
wib 4 4 3 bio 3 3 3 wia 4 3 3 wic 3 3 3
nat 3 3 3 sk 2,5 3 3 eco 3 3 3 ges 3 3 3
sch 2,5 3 3 ges 3 3 3 aak 2 3 3
wid 2 3 3 wib + nat 4+3 4+3 3+3 kun 3 3 3
Totaal 11,5 13 12 wia + aak 4+2 3+3 3+3 bec 2 3 3 Totaal 11 12 12

wia + nat 4+3 3+3 3+3 aak 2 3 3
Totaal 12,5 (11,5) 13 (12) 12 Totaal 12 12 12  

vrije keuze vrije keuze
 4V 5V 6V 4V 5V 6V 4V 5V 6V  4V 5V 6V

bio 3 3 3 dui 3 3 3 bec 2 3 3 eco 3 3 3
eco 3 3 3 fra 3 3 3 fra 3 3 3 fra 3 3 3
bec 2 3 3 eco 3 3 3 dui 3 3 3 dui 3 3 3

 Totaal 2 (3) 3 3 bec 2 3 3 aak 2 3 3 bec 2 3 3
 Totaal 2 (3) 3 3 kun 3 3 3 Totaal 2 (3) 3 3

 Totaal 2 (3) 3 3

TOTAAL 29,5-32,5 32-34 26-27 TOTAAL 29,5-33,5 31-33 26-27 TOTAAL 30-33 31-32 26-27 TOTAAL 29-32 31-32 26-27

* myl/levo 2017-2018 V5 1/1 uur    **extra keuze voor Spaans of muziek 

vrije keuze vrije keuze

1 
va

n:

1 
va

n:

profielvakken profielvakken

1 
va

n:

1 
va

n:
 

1 
va

n:

1 
va

n:

LESSENTABEL BOVENBOUW HAVO

LESSENTABEL BOVENBOUW VWO

Het aanbod van vakken hangt af van de animo voor deelname. Bij een (te) geringe deelname bij een vak, kan het aantal 

lesuren voor dit vak worden aangepast of wordt het vak niet aangeboden. Deze situaties komen slechts weinig voor. Dat kan 

voorkomen in de ‘vrije keuzes’, maar ook bij ‘profielvakken’ als daar alternatieven zijn.
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DE ‘PLUS’ IN DE BOVENBOUW
CAMBRIDGE ENGELS 
De school biedt alle leerlingen een hoger aantal lesuren En-

gels dan gebruikelijk. Ons doel is het verhogen van het niveau 

van Engels. Met deze aanpak van Engels spelen we niet alleen 

in op de verzwaarde exameneisen, maar tevens op de toe-

name van Engelstalig onderwijs op universiteiten en hbo-

opleidingen, op de trend om een deel van de studie aan een 

buitenlandse universiteit te volgen en het groeiend aantal 

buitenlandse stages.

Het geïntensiveerde programma Engels kan worden afgerond 

met een Cambridge Certificate of het Cambridge Proficiency-

examen. Beide examens geven aan dat je Engels tot op het 

hoogste niveau beheerst en ze geven toegang tot een groot 

aantal Engelstalige hogescholen en universiteiten.

BLAISE BUSINESS SCHOOL
De leerlingen die in de bovenbouw havo of vwo willen uit-

blinken, willen ondernemen en het beste uit zichzelf willen 

halen, kunnen instromen in de Blaise Business School.

Het Blaise biedt, als eerste en enige school in de Zaanstreek, 

een gecertificeerde VECON Business School voor leerlingen in 

de bovenbouw van de havo en het vwo-die dit willen volgen. 

De voorwaarde voor deelname is wel dat de leerlingen be-

drijfseconomie in hun vakkenpakket hebben. In onze busi-

ness school maken leerlingen kennis met het ondernemen en 

ze krijgen een brede oriëntatie op wat de economische vak-

ken in mogelijke vervolgopleidingen te bieden hebben. Ook 

ontwikkelen leerlingen competenties die te maken hebben 

met ondernemen en vergroten zij hun economische kennis 

en vaardigheid. In de Blaise Business School kunnen leerlin-

gen verschillende officiële certificaten behalen, waaronder 

het VECON-certificaat. De Blaise Business School legt de basis 

om een eigen onderneming te starten, geeft recht op vrijstel-

lingen voor vakken van economische vervolgopleidingen en 

geeft kans op een betere positie op de arbeidsmarkt.

Er wordt er een link gelegd met het Zaanse bedrijfsleven. Er 

komen bijvoorbeeld gastsprekers uit het (Zaanse) bedrijfsle-

ven en vauit de overheid, excursies naar bedrijven en prak-

tijkopdrachten om het bedrijfsleven dichter bij de leerlingen 

te brengen.

EXTRA VAKKEN
In de bovenbouw van het vwo is er, naast de mogelijkheid 

van een (bestaand) extra vak, ook de mogelijkheid om (bij 

voldoende belangstelling) extra muziek te volgen.

ZOMERSCHOOL 
Ambitieuze vmbo’ers die na hun vmbo-examen willen door-

stromen naar 4 havo op het Blaise, volgen na hun examen 

verplicht de Zomerschool. Voor een aantal vakken worden in 

de Zomerschool specifieke onderdelen behandeld en vaardig-

heden geoefend die de leerlingen niet of in mindere mate op 

het vmbo hebben gehad. Daarnaast maken ze kennis met de 

andere manier van leren en werken op de havo. 

Met de Zomerschool zorgt het Blaise voor een verbetering van 

de aansluiting, zodat zij beter in staat zijn om succesvol te 

zijn in 4 en 5 havo. De Zomerschool wordt gedurende drie 

weken, direct na het vmbo-examen aangeboden. Het aantal 

lesuren varieert. Voor de meeste vakken is er een programma 

van twee maal twee of twee keer drie lesuren. Om welke vak-

ken het gaat, hangt af van de pakketkeuze van de leerling. 

Wie wiskunde B gaat doen, volgt tien lesuren en maakt twee 

toetsen. Na de drie lesweken worden de leerlingen met op-

drachten de zomer ingestuurd. Deze opdrachten worden aan 

het begin van het nieuwe cursusjaar nagekeken en besproken.

B-DAGEN: BLAISE PASCALDAGEN

Eén van de vaardigheden die wij bij onze leerlingen 

aanspreken, is die van zelfstandig werken. Verdeeld over het 

schooljaar krijgen alle leerlingen vier thuiswerkdagen waarop 

zij zelfstandig werken om deze vaardigheid te verbeteren:  

vier ‘B-dagen’. Deze titel ‘B-dagen’ is een verwijzing naar de 

voornaam van de naamgever van onze school: Blaise Pascal. 

De B-dagen zijn altijd daags voor het begin van de toetswe-

ken van de bovenbouw. Voor de bovenbouwleerlingen geldt 

dat de B-dagen studiedagen zijn ter voorbereiding van de 

toetsen. 

De leerling uit de leerjaren 1, 2 en 3 werken steeds aan twee 

gestructureerde en gerichte opdrachten – van twee verschil-

lende vakken - die de zwaarte hebben van ongeveer vier 

klokuren per opdracht. Tijdens de schooldag na de B-dag le-

vert de leerling zijn werk bij de betreffende vakdocent in. 

Deze opdrachten tellen mee als toetscijfer voor de overgang.

De vierde B-dag is vlak voor de afsluitende toetsweek van 

zowel de onder- als bovenbouw. Voor leerlingen die daar 

beter aan hun opdrachten kunnen werken, is de mediatheek 

op de B-dagen opengesteld. De B-dagen bieden de docenten 

gelegenheid om hun onderwijs nog verder te verbeteren en 

te ontwikkelen. Zij werken op deze dagen op school.

SPORTACTIVITEITEN
Onze goede accommodatie (waaronder een groot sportveld 

met een prachtige educatieve muur) wijst er al op dat we veel 

waarde hechten aan sportactiviteiten. Het vak bewegings- 

onderwijs staat tot en met de examenklas op het rooster. Ook 

in de X-Modules kunnen leerlingen voor sport kiezen.  Op het 

programma staan onder andere golf, bootcamp, floorball en 

zaalvoetbal. We hebben elk jaar meerdere sportdagen voor de 

verschillende leerjaren, met bijvoorbeeld mountainbiken, 

bossaball en volleybal als activiteit. 

In de onderbouw is er de olympische week waarin zo’n vijf-

tien verschillende sportworkshops worden aangeboden. Voor 

havoleerlingen is het vak bewegen, sport en maatschappij een 

keuze-examenvak. 

Wij doen al jaren mee aan de landelijke schoolsportcompeti-

tie Olympic Moves, we doen mee aan verschillende sportdagen 

en spelen wedstrijden tegen andere scholen. De afgelopen 

jaren hebben we een mooie samenwerking opgebouwd met 

diverse sportclubs. Door deze samenwerking kunnen we 

tijdens speciale lessen, sportdagen en clinics gebruik maken 

van hun accommodaties. Na lestijd worden er 

ook sportactiviteiten georganiseerd op het Blaise Pascal 

College. Zo zijn er sportreizen voor de bovenbouwleerlingen 

om te snowboarden, waterskiën en schaatsen. Ook zijn er 

regelmatig wedstrijden tussen docenten en leerlingen waarin 

we elkaar uitdagen met bijvoorbeeld een potje trefbal of 

softbal.

KUNST EN CULTUUR 
Op het Blaise beschikken we voor de kunstvakken over 

drie goed geoutilleerde lokalen (waarvan één met schil-

dersezels) en een computerlokaal. Dat is wel nodig om 

gestalte te geven aan het uitgebreide kunstprogramma 

dat wij in zowel de onderbouw als de bovenbouw aan-

bieden. Uit de lessentabel onderbouw blijkt dat het 

Blaise een groot aantal uren reserveert voor het meege-

ven van algemene kennis en vaardigheden op kunst- en 

cultuurgebied. 

De praktijkopdrachten zijn erop gericht om het creatief 

denken van de leerlingen te stimuleren en probleem- 

oplossend handelen te ontwikkelen. In de eerste twee 

klassen krijgen de leerlingen 3 of 4 lesuren tekenen, 

handvaardigheid, muziek en kunstgeschiedenis (2 

gymnasium heeft vanwege de klassieke talen twee 

lesuren). Met het oog op de keuze voor de profielen EM 

en CM in de bovenbouw, waarin bij voldoende animo het 

eindexamenvak Kunst Beeldend gevolgd kan worden, is 

er bij elk vak een doorlopende leerlijn kunstgeschiedenis. 

De kunstdocenten zijn geschoold in "Rhino", een pro-

gramma voor 3D- printen. Er zijn ook twee professionele 

printers aangeschaft, zodat we alle tweede klassen een 

blok 3D-printen kunnen aanbieden. Het is een goede 

aanvulling op de beeldende mogelijkheden binnen de 

kunstvakken. In de derde klas wordt bij het vak AVI veel 

aandacht besteed aan audiovisuele vorming (AVI).

Naast het reguliere programma biedt de kunstsectie de 

volgende X-Modules aan ter verrijking van onze 

door-lopende leerlijn: beeldhouwen, muziek, foto- 

grafie, dans, graffiti, schilderen, animatietechnieken en 

video-producties. In klas 2 havo kan gekozen worden 

voor een jaarprogramma industriële vormgeving. 

Elk leerjaar nemen we onze onderbouwleerlingen mee 

naar het Zaantheater, waar ze moderne dans- en toneel-

voorstellingen bezoeken. Ze bekijken documentaires van 

het IDFA in de Filmfabriek en nemen deel aan workshops 

om kennis te maken met verschillende kunstdisciplines. 

In de bovenbouw maken onze leerlingen een keuze uit 

de aangeboden vakken. Ze bezoeken musea en wonen 

voorstellingen bij van De Nederlandse Opera in de 

Amsterdamse Stopera. Ook gaan ze naar het 

Concertgebouw in Amsterdam. Met de derde klassen 

gaan we regelmatig naar een voorstelling van Vis à Vis: 

Spectaculair locatietheater op het Almeerse strand. Op 

het Blaise worden de leerlingen kunst- zinnig 

uitgedaagd.



16    17

  

VEILIGE SCHOOL
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en 

dat er respectvol wordt samengeleefd en samengewerkt op 

onze school. We zijn alert op pestgedrag, ruzie en vandalisme. 

De huisregels geven onder andere regels voor het internet-

gebruik op school. Onze stelregel is: meteen ingrijpen als er 

iets aan de hand is, want afwachten betekent meestal dat 

het erger wordt. In de gesprekken tussen leerlingen en 

schoolleiding is het onderwerp veiligheid een steeds terug-

kerend gespreksonderwerp. Natuurlijk is een goed samen-

spel tussen de school en de ouders daarbij van groot belang. 

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke eigen-

dommen heeft elke leerling de beschikking over een kluisje. 

De school heeft een veiligheidsplan dat voldoet aan de 

wettelijke verplichtingen en dat gaat over de (sociale) 

veiligheid in en om de school. In het plan zijn opgenomen: 

beleidsmatige, sociale en ruimtelijke aspecten die te maken 

hebben met een veilig schoolklimaat. Het schoolveiligheids-

plan is in te zien via de website van de school.

AFDELINGSLEIDERS 
De afdelingsleiders zijn de eerstverantwoordelijken voor de 

gang van zaken in een leerjaar. Zij stemmen de activiteiten 

in het leerjaar op elkaar af en overleggen regelmatig met de 

mentoren uit het leerjaar. Ook nemen zij regelmatig het 

initiatief om een goede werksfeer en een gevoel van wel- 

bevinden bij ‘hun’ leerlingen tot stand te brengen. Een 

belangrijke taak van de afdelingsleiders is tevens het 

verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leerlingen 

uit hun leerjaar in het leerlingvolgsysteem. Aan het eind van 

het cursusjaar zijn de afdelingsleiders verantwoordelijk voor 

een correcte overdracht van de gegevens naar het volgende 

leerjaar. Op deze wijze wordt de basis gelegd voor een goed 

gestructureerde begeleiding gedurende de hele school- 

carrière van een leerling. Mede doordat de afdelingsleiders 

op de hoogte zijn van de achtergronden van de leerlingen, 

kunnen zij in samenwerking met bijvoorbeeld de mentor en 

de coördinator ondersteuning en begeleiding ook een rol 

spelen in de directe begeleiding van leerlingen.

MENTOREN 
De mentor is de centrale persoon in de leerlingbegeleiding 

op school. Leerjaar 1 tot en met 4 heeft een klassenmentor. 

De mentoren volgen de leerlingen van hun klas of groep 

gedurende een cursusjaar met extra aandacht. Voor de leer-

lingen is de mentor het eerste aanspreekpunt aan wie ze 

advies kunnen vragen of met wie ze gewoon even kunnen 

bijpraten. Ook voor de ouders is de mentor het aanspreek-

punt binnen de school. Er is elke week voor alle leerlingen 

een ingeroosterd mentoruur in klas- of groepsverband of 

zelfs individueel. Tijdens dat uur gaat de mentor onder 

andere in op de studieresultaten, geeft studietips en 

bespreekt de gang van zaken in de klas. 

De leerlingen volgen in de brugklas tijdens het mentoruur 

een cursus “Slim Leren”. Ze krijgen daarin antwoord op 

vragen als: hoe werk ik met een agenda, hoe gebruik ik een 

studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe pak ik 

een toets aan, wat kan ik doen om mijn concentratie te ver-

beteren en hoe vermijd ik faalangst? Naast de mentor zijn 

sinds schooljaar 2019-2020 bovenbouwleerlingen als hulp-

mentor actief in de leerjaren 1 en 2. 

In de hogere leerjaren werken we met mentoren die 

leerlingen individueel begeleiden.

OPEN LEERCENTRUM/MEDIATHEEK
De school heeft een open leercentrum: de mediatheek. De 

leerling beschikt daar over moderne elektronische hulp- 

middelen, werkplekken en een bibliotheek. Op die manier 

heeft de leerling de ruimte om in alle rust zelfstandig te 

werken.

DECANEN 

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Het volgen van een havo/vwo-opleiding betekent voortdurend nieuwe ervaringen ondergaan en nieuwe dingen doen. Dat is 

goed, want op die manier ontwikkelen leerlingen zich. Vaak gaan die nieuwe stappen vanzelf, soms is er begeleiding nodig. 

Die begeleiding is goed geregeld op onze school, of een leerling nu net in de eerste klas zit, of op het punt staat het 

gymnasiumdiploma te behalen. Alleen al het feit dat leerlingen weten dat er een vangnet is, geeft hun een gevoel van 

veiligheid en zelfvertrouwen. De structuur van de ondersteuning en begeleiding op onze school is vastgelegd in het 

ondersteuningsprofiel; dit is te vinden op de website van de school. 

EXCURSIES
Excursies en werkweken zijn onderdeel van het lespro-

gramma. Deelname is voor alle leerlingen verplicht. In de 

onderbouw worden per leerjaar diverse excursies georgani-

seerd. Klas 1 bezoekt bijvoorbeeld Artis in Amsterdam, 

onderdeel van het Artisproject waarbij leerlingen een hele 

week opdrachten uitvoeren voor verschillende vakken. De 

tweedeklassers verblijven enkele dagen op een locatie 

buiten de school. Voor klas 3 staat ook Amsterdam op het 

programma: in het kader van de lessen over de Tweede 

Wereldoorlog organiseren de docenten geschiedenis een 

rondwandeling waarin onder andere het Verzetsmuseum is 

opgenomen. Daarnaast is er een excursie naar Antwerpen, 

waar de leerlingen aan de hand van een selfiespeurtocht de 

stad leren kennen. 

De eersteklassers hebben introductiedagen waarmee ze hun 

Blaise-loopbaan beginnen. Na deze dagen kennen ze hun 

klasgenoten, hun mentor, een flink aantal docenten en 

weten ze de weg in school. Aan het begin van het cursusjaar 

gaan leerlingen in 4 havo naar de Ardennen om elkaar goed 

te leren kennen. De leerlingen uit 4 vwo brengen een bezoek 

aan Bath in Engeland. In 5 gymnasium is er een reis naar 

Rome. Elke leerling gaat minstens één keer met een buiten-

landse reis mee. Daarnaast zijn er diverse dagexcursies.

INTERNATIONAAL
BUITENLANDSE UITWISSELINGEN
Een uitwisseling met buitenlandse scholen is een vast 

onderdeel geworden binnen onze school, ook in de onder-

bouw. Er wordt in Europa steeds meer samengewerkt, ook 

door onderwijsinstellingen. Bij deze uitwisseling gaat het 

om ervaringen die niet in school opgedaan kunnen worden. 

Onze school heeft uitwisselingsprojecten gedaan met bij-

voorbeeld scholen in Brussel, Hannover, Venetië en Sevilla. 

De leerlingen uit 5 vwo kunnen of gaan op internationale 

uitwisseling – zeker als ze het senior certificaat Global 

Citizen willen behalen willen behalen - en verblijven in 

elkaars gezinnen. In de onderbouw zijn er twee buiten-

landse reizen waarbij het contact met scholieren in een 

ander Europees land een belangrijk doel is. Bij al 

deze activiteiten is er ook het doel om opdrachten uit de 

lessen buiten de schoolmuren uit te voeren, te werken aan 

eisen van het Global Citizen Network en de taalvaardigheid 

te vergroten. Ter voorbereiding oefenen leerlingen presen-

taties voor ouders en houden ze deze uiteindelijk voor 

buitenlandse leerlingen. 

Voor studieoriëntatie bezoeken we instellingen van hoger 

en universitair onderwijs. 

INTERNATIONALE PROJECTEN 
Omdat onze samenleving niet ophoudt bij de grens en we 

steeds meer in een internationale setting studeren, werken 

en leven, bereiden wij onze leerlingen gedegen voor op een 

internationale samenleving. Op het vwo volgen al onze 

leerlingen in de onderbouw de internationale stroom. Op 

de havo kunnen leerlingen die zich daarvoor hebben aan-

gemeld, starten in een klas internationaal. 

Leerlingen in de internationale stroom volgen in leerjaar 1 

en 2 het vak internationaal, dat in projectvorm gegeven 

wordt: ieder kwartaal begeleiden docenten van verschil-

lende vakken de leerlingen. Leerlingen werken toe naar een 

product, dat tastbaar kan zijn (een verslag, een poster, een 

kunstwerk) of dat plaatsvindt (een presentatie, een 

mondelinge evaluatie). De leerlingen werken gericht aan 

vier internationale competenties (organiseren, ondernemen, 

kennis van Europa en communiceren) en werken samen met 

leerlingen uit diverse landen. Door de digitale verbindings-

mogelijkheden is dit goed mogelijk. 

De leerlingen werken doelgericht aan het verwerven van 

internationale kennis. In klas 1-internationaal staan de 

volgende projecten op het programma: Feest, Op naar 

Londen, Heelal en Francofonie. Het programma van klas 

2-internationaal heeft als onderwerpen: Fransen en 

Engelsen, Lichaam en geest, Nieuws in de EU en 

Duurzaamheid. Het programma voor leerjaar 3 bestaat uit 

een periode van 8 weken met het project Onderzoek vaar-

digheden. Daarna zetten de leerlingen samen met een 

buitenlandse partner een vergelijkend onderzoek op, ze 

analyseren de resultaten en beschrijven deze in een nieuws-

artikel in een moderne vreemde taal.  

Afgelopen schooljaren hebben onze leerlingen in klas 1 

bezoek gekregen van Franstalige leerlingen van een 

Europese school in Brussel. Zij hebben een gezamenlijke 

opdracht uitgevoerd op de Zaanse Schans, zijn in gemengde 

teams, Zaans en Brussels, gaan sporten en hebben elkaar in 

presentaties over hun leven en school verteld in het Frans, 

Engels en Duits. De leerlingen verzamelen hun eindproducten 

in het Plusdocument, waarmee ze de meerwaarde van hun 

opleiding kunnen aantonen.
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Als leerlingen voor onze school hebben 

gekozen, maken ze op een aantal 

momenten in hun schoolloopbaan een 

belangrijke keuze, bijvoorbeeld voor 

een profiel, een vervolgopleiding of 

een tussentijdse overstap naar een 

andere afdeling binnen of buiten de 

school.

De begeleiding bij een aantal van deze 

keuzes en de organisatie ervan is in 

handen van onze twee decanen. In de 

mediatheek beheren zij een ruimte 

met voorlichtingsmateriaal over op- 

leidingen en studiefinanciering. 

Leerlingen kunnen ook bij de decanen 

terecht voor een profielkeuzetest of 

een adviesgesprek. 

Tijdens de mentorlessen in klas drie 

werken de leerlingen met het compu-

terprogramma Qompas-profielkeuze. 

Door het maken van diverse tests en 

het invullen van vragen wordt een 

dossier samengesteld dat leerlingen 

helpt bij het maken van de juiste 

profielkeuze. Vanaf klas vier wordt 

gewerkt met Qompas-studiekeuze. De 

resultaten van de tests verwijzen dan 

naar mogelijke studies in het HBO en 

WO. 

Onze decanen zorgen ervoor dat leer-

lingen naar open dagen en meeloopda-

gen kunnen gaan. Ook organiseren en 

begeleiden ze klassikale of individuele 

excursies naar een hbo of universiteit. 

Leerlingen verdienen met deze 

oriëntatie studiepunten voor LOB. 

Daarnaast organiseren de decanen 

samen met andere scholen 

STUDIEBEGELEIDING 
Alle eerstejaars volgen een tweedaagse 

cursus ‘Slim Leren’. Leerlingen leren 

hoe het brein werkt, en wat effectieve 

manieren zijn om leerstof te 

organiseren en hoe je efficiënt leerstof 

kunt onthouden.  Ook wordt er veel 

aandacht besteed aan het plannen van 

het huiswerk. Tijdens de eerste cursus-

dag is er veel aandacht voor de theorie 

en het oefenen met simpele leerstof. 

De tweede dag staat in het teken van 

de praktijk: na een korte herhaling van 

de theorie gaan de leerlingen aan de 

slag met het leer-en maakwerk van die 

week. Zo kunnen ze direct toepassen 

wat ze geleerd hebben tijdens de 

cursus. Gedurende het schooljaar 

worden de vaardigheden regelmatig 

herhaald tijdens de mentoruren. 

Voor ouders is er in oktober een avond-

bijeenkomst waarbij ingegaan wordt 

op de inhoud van de cursus en op de 

vraag: hoe begeleid ik mijn kind het 

beste in het eerste jaar? 

STUDIEHULP
Onder studiehulp verstaan wij de 

wekelijkse steunuren op donderdag-

ochtend waarin leerlingen individueel 

met hun studieproblemen kunnen 

worden geholpen. Vaak gaan leerlingen 

er op eigen initiatief heen. Het is ook 

mogelijk dat bijvoorbeeld de mentor of 

de vakdocent een leerling dringend 

aanraadt een aantal weken studiehulp 

voor een bepaald vak te volgen. 

HUISWERKKLAS 

We werken op het Blaise met een huis-

werkklas. Van maandag tot en met 

donderdag wordt er van 14.35 tot 17. 

15 uur huiswerkbegeleiding aangebo-

den. Leerlingen kunnen er hulp krijgen 

bij het leren leren. Zij leren vaardighe-

den aan die hen helpen strategisch hun 

schooltaken uit te voeren. Daarnaast 

kunnen leerlingen die achterstanden 

hebben bij de kernvakken, gerichte be-

geleiding krijgen door (oud) docenten 

en studenten. Deze ondersteuning is 

erop gericht de leerlingen op het juiste 

niveau te houden en eventuele kenni-

shiaten weg te werken. 

Verder is er de mogelijkheid om 

individuele ondersteuning bij de 

overige vakken te krijgen. Ook deze 

hulp is gericht op het wegwerken van 

eventuele achterstanden. 

Aanmelding geschiedt door de mentor, 

na overleg met ouders en leerling. 

Er wordt vier keer per jaar een 

evaluatiemoment gepland. Aan de 

huiswerkklas zijn kosten verbonden.

TAALBELEID: SCHOOLTAAL 
Uit onderzoek blijkt dat er leerlin-

gen zijn die teksten in schoolboeken, 

vragen, opdrachten en uitleg van de 

docent niet goed of helemaal niet goed 

begrijpen. Het taalbeleid van het Blaise 

richt zich in eerste instantie op deze 

problematiek. Van alle eersteklassers 

meten we daarom het begrijpend lees- 

en woordenschatniveau, zodat inzich-

telijk wordt of er leerlingen zijn die 

extra hulp nodig hebben. Daarnaast 

volgen alle eersteklassers de lessen-

serie (School)taal is echt mijn ding. 

Daarin worden leerlingen bekend ge-

maakt met woordraadstrategieën en 

typische schooltaal, zodat ze de school-

boeken, uitleg, vragen en opdrachten 

beter leren begrijpen. Uiteraard is er 

ook aandacht voor het begrijpend en 

technisch lezen. Hiervoor zijn geen 

aparte lessen en modules, want bei-

de zijn ondergebracht bij de lessen 

Nederlands. 

.

De ondersteuning en begeleiding voor leerlingen moet aan-

sluiten bij de behoeften van de individuele leerling: het dient 

maatwerk te zijn. De school streeft naar geïntegreerde leer-

lingenzorg: onderwijs en ondersteuning zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Onder leerling ondersteuning worden 

hier verstaan alle pedagogische en didactische maatrege-

len waarmee de school de leerlingen ondersteunt in hun 

leer- en ontwikkelingsproces, problemen probeert te voor-

komen of ontstane problemen tracht op te lossen. De onder- 

steuning moet er toe bijdragen dat de leerling zich optimaal 

kan ontwikkelen en zich kwalificeert voor de periode na het 

onderwijs op het Blaise Pascal College.

Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen kunnen blijven 

functioneren binnen de structuur van de school. Indien 

echter  de ondersteuningsbehoefte van een leerling de 

mogelijkheden van de school te boven gaat, kan in overleg 

met de ouders/verzorgers ook een externe instantie worden 

ingeschakeld. De coördinator ondersteuning en begeleiding, 

mevrouw Reerds, werkt nauw samen met interne en ex-

terne professionals om de ondersteuning aan leerlingen zo 

goed mogelijk te organiseren. De school beschikt over een 

‘zorgroute’ waardoor leerlingen goed en snel in beeld zijn.

STRUCTUURGROEPBEGELEIDER 
Leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig 

hebben om succesvol te kunnen zijn, kunnen na overleg en 

afstemming gebruik maken van de structuurgroep. Deze 

leerlingen kunnen voor, tijdens en na schooltijd terecht in 

een rustige, prettig ingerichte ruimte waar altijd een be-

geleider aanwezig is. Ze krijgen er handvatten aangereikt 

om zelfstandiger te kunnen functioneren en zicht te krijgen 

op wat hen helpt in het leerproces. Een leerling die gebruik 

maakt van de structuurgroep doet dit op basis van afspraken 

die vastgelegd zijn in het OPP.

De structuurgroepbegeleider, mw. Van der Werff, stuurt 

de ondersteuning en begeleiding vanuit de structuurgroep 

aan. De uitvoer van de ondersteuning en begeleiding wordt 

periodiek geëvalueerd.  

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een extra schakel als 

het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming 

van hulpverlening in en rondom school. Dit is specifiek voor 

kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bij-

voorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, 

ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie in zowel 

regulier als speciaal onderwijs. 

Met de komst van Passend Onderwijs en de wet op de 

Jeugdzorg zijn er verschuivingen opgetreden rondom de 

zorg voor leerlingen, waarbij nieuwe vragen zijn ontstaan. 

Een toenemende groep kinderen en jongeren kampt met 

sociaal-emotionele of gedragsproblematiek en school is bij 

uitstek de plek waar deze problemen zich manifesteren. De 

schoolmaatschappelijk werker is er om samen met alle be-

trokkenen te zoeken naar een oplossing op maat, waarbij 

het belang van de leerling, ouders én school tot zijn recht 

komt. 
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EXTRA ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 
Naast de mentor zijn er op onze school verschillende personen actief op het gebied van de leerlingbegeleiding die daarvoor 

speciaal zijn opgeleid. Voor ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van wie de problemen de deskundigheid van de 

mentor te boven gaan, kan een beroep worden gedaan op de coördinator van de school en op het team ondersteuning en 

begeleiding. In dit team werken mensen uit verschillende disciplines: de leerlingbegeleider, begeleider passend onderwijs 

en structuurgroepbegeleider. Dit team wordt jaarlijks versterkt door 3e en 4e jaars stagiairs van opleidingen op dit gebied. 

Ook werken we samen met schoolmaatschappelijk werk en is er een medewerker van het SMD aan de school gekoppeld. Bij 

de ondersteuningsvraag van een leerling zal de mentor overleg plegen met de afdelingsleider. Bij het afstemmen van de 

ondersteuning worden de afspraken hieromtrent vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit wordt samen 

met ouders en leerling opgesteld en uitgevoerd. 

De mentor blijft een centrale rol spelen in de schoolvorderingen van de leerling en is nauw betrokken bij de afstemming 

om de leerling.  

Het Blaise Pascal College voert ook multidisciplinair overleg (in het Zorgadviesteam) met onder andere de schoolarts, Bureau 

Jeugdzorg, Jeugdteam, een orthopedagoge vanuit het OPDC en een leerplichtambtenaar. Dit kan van belang zijn bij het 

uitstippelen van de juiste ondersteuning en begeleiding voor een leerling. Voor bespreking in het Schooladviesteam zal 

toestemming aan ouders en leerling gevraagd worden. 
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BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS (BPO'ER): 
Op het Blaise hebben we een begeleider passend onder-

wijs. Deze begeleider is twee dagen op het Blaise aanwezig 

en voert ondersteuning en begeleiding uit aan individuele 

leerlingen, maar ook aan groepen leerlingen. Daarnaast is de 

BPO-er er ook om docenten te informeren en ondersteunen. 

Dit kan door middel van observaties in de klas, maar ook 

door het verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeen-

komsten.  

DYSLEXIE
In de eerste klas testen we alle leerlingen op mogelijke 

taalproblemen, waaronder dyslexie. Als de resultaten daar-

toe aanleiding geven, wordt de leerling geadviseerd een  

officieel onderzoek bij een erkend dyslexie-onderzoeker te 

ondergaan. De dyslexiecoördinator, mevrouw Reerds, kan 

adviseren. 

Elke leerling die een erkende dyslexieverklaring heeft, bieden 

we een dyslexiekaart aan. Met die kaart krijgt een leerling 

tijdens de hele carrière op het Blaise extra faciliteiten in 

de lessen en bij toetsen en examens. Ook heeft de leerling 

met enige regelmaat contact met de dyslexiecoördinator, 

die kan adviseren over leermiddelen, leerstrategieën en 

faciliteiten bij de verschillende vakken. 

Voor vwo-leerlingen geldt dat er, na erkend onderzoek en 

advies vanuit school, vanaf klas 4 dispensatie kan worden 

verleend voor een tweede moderne vreemde taal. 

INHAALUUR TOETSEN (RIK)
Leerlingen die reglementair afwezig waren bij een toets, 

halen deze op een centraal inhaaluur op het eind van een 

lesdag in. Aan het begin van elke cursus wordt de planning 

van het inhaaluur aan alle leerlingen bekend gemaakt.

VERTROUWENSDOCENT 
Op onze school worden zaken als ongewenste intimiteiten, 

agressie, discriminatie en geweld met veel zorg behandeld. 

Wanneer het vermoeden bestaat dat iemand van de school 

daarbij betrokken is, kunnen leerlingen of ouders contact 

opnemen met de vertrouwensdocent van onze school, Mevr. 

Van Veen. Indien nodig begeleidt deze het inroepen van hulp 

van deskundigen buiten de school, zoals de bovenschoolse 

vertrouwenspersonen die voor de scholen die onder ZAAM 

vallen, werken.

Zodra wij als school horen dat er misschien sprake is van 

seksueel misbruik van een leerling, overleggen we met 

de vertrouwensinspecteur. Als in dit overleg blijkt dat de 

vermoedens gegrond zijn, zijn we verplicht hiervan met-

een aangifte te doen bij de politie. Indien nodig doet de 

school een beroep op de GGD Zaanstad, bureau voorkoming 

kindermishandeling, coördinator ongewenste omgangs-

vormen.

PASSEND ONDERWIJS 
Scholen brengen de extra ondersteuning die zij bieden in 

beeld in het document schoolondersteuningsprofiel.

Als we spreken over ondersteuning van leerlingen op school, 

onderscheiden we de basisondersteuning en de extra 

ondersteuning. De basisondersteuning geldt voor alle leer-

lingen. Hierbij kan men denken aan het mentoraat, studie-

hulp of de mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerk-

klas. De extra ondersteuning gaat verder. Het Blaise vindt 

dat de ondersteuning van een leerling moet aansluiten bij 

zijn of haar individuele behoeften: er dient maatwerk gele-

verd te worden. Daarbij streeft de school naar geïntegreerde 

leerlingenbegeleiding, waarin onderwijs en ondersteuning 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het uitgangspunt 

is dan, dat de leerling binnen de structuur van de school 

blijft functioneren door de extra begeleiding op school, 

door te werken met aangepast lesmateriaal of door het ge-

bruiken van speciale hulpmiddelen. De leerling moet binnen 

onze reguliere klassensetting en groepsgrootte kunnen blij-

ven functioneren. Indien echter de ondersteuningsbehoefte 

van een leerling de mogelijkheden van de school te boven 

gaat, kan in overleg met de ouders/verzorgers een externe 

instantie worden ingeschakeld.

De coördinator ondersteuning en begeleiding Mevr. Reerds, 

is het eerste aanspreekpunt op school als het om passend 

onderwijs gaat. In het schoolondersteuningsprofiel, te vin-

den op de website van school, staat meer informatie over 

het ondersteuningsaanbod op het Blaise Pascal College. 
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SAMENWERKINGSVERBAND ZAANSTREEK
De school is aangesloten bij 'Samenwerkingsverband Zaan-

streek'. (Coöp. SWV Passend Onderwijs Zaanstreek u.a.) 

Een samenwerkingsverband is een koepel van alle school- 

besturen in een regio. Het samenwerkingsverband zorgt in 

een regio voor een dekkend netwerk van ondersteuning en 

legt de afspraken daarover vast in een ondersteuningsplan 

(per school).

Bezoekadres: Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer.

Webadres: portal.ovo-zaanstad.nl

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN
Het protocol medisch handelen beoogt om tussen de ouders/

verzorgers en de school heldere afspraken te hebben als het 

gaat om het al dan niet uitvoeren van medische handelingen 

door de school ten behoeve van de leerling. Uiteraard is het 

gesprek hierover het belangrijkst. Ook de aansprakelijk-

heid wordt in het protocol geregeld. Dit protocol is nog in 

ontwikkeling. 

TOPTALENTEN 
Op het Blaise zijn er, net als op andere scholen, leerlingen 

met uitzonderlijke talenten op het gebied van sport, mu-

ziek of acteren. Wij willen deze leerlingen de mogelijkheid 

bieden om dit talent ook te blijven ontwikkelen. Daarom is 

er voor deze leerlingen extra aandacht om ervoor te zorgen 

dat de combinatie school en toptalent zo soepel mogelijk 

verloopt!

De Toptalentcoördinator, mevrouw Vd. Werff, zorgt voor een 

korte lijn in de onderlinge communicatie tussen toptalenten, 

docenten/mentoren/afdelingsleiders, ouders en/of contact-

personen van bijvoorbeeld een club

Een Toptalent kan aangemeld worden bij de Toptalent- 

coördinator als de leerling:

- Een Talentstatus bezit van NOC*NSF, of duidelijk kan aan 

tonen een toptalent te zijn op het gebied van cultuur (o.a. 

muziek, dans en/of acteren).

- De desbetreffende afdelingsleider en de Toptalent- 

coördinator besluiten of een leerling in aanmerking komt 

voor een toptalentencontract. 

Een toptalent moet rekening houden met het volgende: 

- Hij/zij volgt in principe het reguliere les- en 

schoolprogramma.

- Voor leerlingen die de jeugdopleiding bij voetbalclub AZ 

volgen is een afzonderlijke afspraak met school gemaakt.

- Hij/zij moet voldoen aan de Leerplichtwet en de eisen 

van de overgangsnormen die gesteld zijn voor een volgend 

leerjaar of het behalen van een diploma.

BURGERSCHAPSVORMING 

Burgerschapsvorming houdt in dat leerlingen verantwoorde-

lijke en kritische burgers worden, met respect voor de ander 

(religie, geaardheid, cultuur, nationaliteit) en dat ze zich 

bepaalde normen en waarden eigen maken. Op het Blaise 

geven we hier in onze lessen serieus vorm aan. 

De leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd, worden 

opgevoed tot verantwoordelijke burgers. Onze school heeft 

ook leerlingen met een niet-christelijke achtergrond en we 

vinden het belangrijk dat leerlingen kennisnemen van en 

begrip ontwikkelen voor elkaars denk- en leefwereld, geloof 

en cultuur. In onze onderwijsvisie spreken we van een 

verantwoordelijkheid die iedereen draagt voor de ander en 

voor de omgeving. 

Onze normen en waarden blijken uit ons pedagogische 

handelen, maar ook uit activiteiten die de school onder-

neemt om van de leerlingen verantwoordelijke en kritische 

wereldburgers te maken. Onder andere door het jaarlijkse 

project, dat in het kader van fondswerving voor goede 

doelen staat, willen we leerlingen ‘actief’ betrokken maken 

bij de noden in onze maatschappij. 

In alle vakken, en met name in de vakken levens- 

beschouwelijke vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, 

maatschappijleer en economie en internationaal wordt ruim 

aandacht besteed aan kritische stellingnames aangaande 

wereldwijd spelende onderwerpen zoals religies, culturen, 

inrichting van de ruimte, milieu en duurzaamheid, 

ontwikkelingsproblematiek, parlementaire democratie, 

dictaturen, de Europese Unie, globalisering, migratie en 

handelsstromen. 

Bij de vakken CKV en KCV krijgen de leerlingen inzicht in 

diverse vormen van cultuur(uitingen) van burgers, deels ook 

gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen.

MAATSCHAPPELIJKE STAGES 
Het Blaise geeft leerlingen de kans te ontdekken hoe mooi 

het kan zijn om iets te doen voor een ander. Daarom is er de 

maatschappelijke stage (MaS). Leerlingen lopen in leerjaar 

3H en 4V in groepjes een maatschappelijke stage van twee 

dagen. Ter voorbereiding op de stage volgen de leer- lingen 

een lessenserie waarbij zij in spelvorm kennismaken met 

maatschappelijke instanties en de mensen die hulp 

nodig hebben. Ook ervaren zij door middel van kleine 

opdrachten hoe het is om belangeloos iets voor een ander te 

doen. Leerlingen nemen zelf het initiatief om een stageplek 

te vinden. Stichting Present ondersteunt hierbij. 

De beoogde betrokkenheid bij en dienstbaarheid aan de 

(lokale) gemeenschap sluiten naadloos aan bij de missie van 

onze school: Het Blaise Pascal College is een school waar 

medewerkers en leerlingen verantwoordelijkheid voor elkaar 

en voor hun omgeving ervaren.



  

OUDERS COMMUNICEREN MET DE SCHOOL:
	via de docent als het gaat om vakspecifieke zaken

		via de mentor als het gaat om algemene (school)zaken, 

zoals studieresultaten, gezondheidsproblemen of 

 moeilijkheden thuis

	via de receptie als het gaat om verzuim wegens ziekte

		via de afdelingsleiders als het gaat om school-

 organisatorische zaken zoals bijzonder verlof, verzuim,  

 de huiswerkklas, buitenlandse reizen en het lesrooster

		via de decanen als het gaat om profielkeuze, loopbaan-

 oriëntatie en studiekeuze

		via de ouderresonansgroep als het gaat om zaken die 

zich op school afspelen en bijvoorbeeld de privésituatie 

van de leerling en/of het gezin raken of als het gaat om 

(onderwijskundige) ontwikkelingen in de school

	via de administratie met vragen over bijvoorbeeld de  

 leerlingenadministratie. Wijzigingen van adres en/of  

 telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk doorgeven  

 aan de administratie. Dit kan per e-mail: 

 administratie@blaisepascalcollege.nl

Het is van groot belang dat de ouders een goed beeld hebben 

van wat ze van de school kunnen verwachten. Met andere 

woorden: onze informatievoorziening moet optimaal zijn. 

Om ouders goed te informeren, publiceren we op de website 

de belangrijke informatie, waaronder meerdere gidsen. 

Daarnaast ontvangt u nieuwsbrieven vanuit de school en 

berichten vanuit de afdeling of van de mentor.

OUDERAVONDEN
Belangrijk zijn ook de momenten waarop we als school de 

ouders werkelijk ontmoeten. Aan het begin van de cursus zijn 

er ouderavonden waarop de ouders kunnen kennismaken 

met de afdelingsleider en de mentor. Tijdens het school-

jaar nodigen we de ouders uit voor informatieavonden over 

thema’s die in dat cursusjaar spelen, zoals de profielkeuze 

in klas 3. Ook worden ouders uitgenodigd presentaties bij 

te wonen. 

CONTACT NAAR AANLEIDING VAN CIJFERS VAN DE LEERLING
Het rapport is één van de manieren waarop wij de ouders 

informeren over de voortgang van onze leerlingen. Omdat 

ouders en leraren de vorderingen van leerlingen via Magister 

kunnen volgen en daar de actuele resultaten vinden, reiken 

wij in een schooljaar nog twee keer een papieren rapport uit. 

De eerste gelegenheid is na periode 1, rond 15 november. 

De uitreiking van dit rapport is persoonlijk en vindt plaats 

tijdens het ‘driehoeksgesprek’ leerling – mentor – ouders. 

Voor dit gesprek nodigt de mentor de leerling mèt de ouders 

uit. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de leerling 

besproken. Afhankelijk van het leerjaar heeft de leerling 

daarbij een verantwoordelijke rol. Onderwerpen van gesprek 

zijn de eigen evaluatie door de leerling en de feedback van-

uit de docenten over de resultaten. Ook interesses en loop-

baan zijn onderwerp van gesprek; in toenemende mate met 

de leerling als gespreksleider. In het voorjaar is er nog een 

gesprek tussen ouders, leerling en de vakdocenten om de 

voortgang te bespreken. Naast het eerste rapport reikt de 

school tijdens de afronding van het schooljaar het eind-rap-

port aan de leerling uit. In 2021 is dit op donderdag 8 juli. 

Het overzicht van de actuele resultaten van de leerlingen is 

gedurende het hele schooljaar te raadplegen op Magister. Na 

periode 2 en 3 ontvangen de ouders wellicht ten overvloede 

een bericht dat zij de actuele resultaten van hun kind in 

Magister kunnen vinden. 

VRIJSTELLING VAN HET VOLGEN VAN LESSEN
Vrijstelling van het onderwijs in het Bewegingsonderwijs 

kan slechts gegeven worden op een door een arts afgegeven 

attest. De leerlingen dienen bij een tijdelijk ongemak wel in 

de les aanwezig te zijn.

Vrijstelling van het onderwijs in andere vakken verleent het 

bestuur op voorstel van de rector. Voor de lessen levens-

beschouwelijke vorming wordt vanuit onze identiteit geen 

vrijstelling gegeven.

HUISWERK
Of de studie resultaten afwerpt, hangt voor een groot 

deel af van de zorg die aan het opgegeven huiswerk wordt 

besteed. Vooral in de eerste klas hebben sommige leerlingen 

behoefte aan enige hulp. Bij studiebegeleiding en in het 

mentoruur wordt regelmatig aandacht besteed aan de 

aanpak van het huiswerk. De X-Module Spijkerklas biedt 

aan eerste- en tweedeklassers ruimte voor het maken van 

huiswerk. Bovendien kunnen leerlingen op maandag- tot 

en met donderdagmiddag (tegen een kleine vergoeding) 

deelnemen aan de huiswerkklas. Met nadruk wordt aan de 

ouders verzocht toezicht te houden op de studie van hun 

kinderen. Elke docent noteert het huiswerk in Magister, dus 

ouders en leerlingen kunnen daar altijd nagaan wat er thuis 

gedaan moet worden.

OUDERS EN SCHOOL
Om onze doelstellingen met betrekking tot de leerlingen, zoals prestatiegericht werken, maximale ontplooiing van talen-

ten, inzetten op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke en internationale betrokkenheid te kunnen verwezenlijken, 

is een goed contact tussen ouders en school onmisbaar. Ouders en school zijn partners. Het is een voordeel dat het Blaise 

een relatief kleine school is, waar iedereen elkaar kent. We streven ernaar de lijnen kort te houden, zowel intern als met 

de ouders. Van de ouders verwachten we dat ze de weg naar school gemakkelijk weten te vinden. 
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OUDERRESONANSGROEP
De school heeft al jaren een ouderresonansgroep. Deze 

klankbordgroep overlegt regelmatig met de schoolleiding en 

geeft gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs-

proces en het beleid van de school. De ouderresonansgroep 

streeft naar een evenredige vertegenwoordiging uit alle 

klassen van gymnasium, TTO, atheneum en havo. De groep 

fungeert als klankbord van de ouders naar de directie, aan-

gaande schoolse zaken in de meest brede zin. 

MEDEZEGGENSCHAPSDEELRAAD
De medezeggenschap op het Blaise Pascal College is 

geregeld in een deelraad, die bestaat uit een afvaardi-

ging van het personeel, van de ouders en van de leer-

lingen. Op een aantal onderwerpen heeft deze raad 

instemmingsrecht.

Alle vergaderingen van de deelraad zijn in principe 

openbaar en kunnen dus door leerlingen, ouders en 

personeelsleden worden bijgewoond.

Voor informatie over de deelraad kunt u terecht bij de 

secretaris, mw. G. Valkenburg, g.valkenburg@

blaisepascalcollege.nl

HAVO- EN VWO-INTERNATIONAAL
In de boekjes over de richting internationaal wordt uitgelegd 

wat het betekent om die stroming te doen. Natuurlijk pas-

seren alle voordelen van de internationale oriëntatie de 

revue en er komen leerlingen aan het woord over hun 

ervaringen daarmee op het Blaise. Ze worden regelmatig ge-

actualiseerd en ze zijn te vinden op de website van de 

school.

LEERLINGENSTATUUT 
Het leerlingenstatuut behandelt in hoofdlijnen de rechten 

en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut wordt 

periodiek geactualiseerd. Het leerlingenstatuut is te vinden 

op de website van de school. 

HUISREGELS
De huisregels worden gepubliceerd in het leerlingenstatuut. 

De huisregels zijn bedoeld als een nadere uitwerking van de 

algemene rechten en plichten van leerlingen uit het 

leerlingenstatuut. De huisregels worden periodiek 

geactualiseerd. Ze zijn te vinden op de website van de 

school. 

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 
In het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn de 

school-specifieke regels en afspraken met betrekking tot 

toetsing en examinering in de bovenbouw geformuleerd. 

Het PTA wordt jaarlijks geactualiseerd en op de website ge-

publiceerd voor alle leerlingen en ouders. Hier vindt u ook 

het Zaam-brede Examenreglement en de Regeling Beroep 

tegen Examenbeslissingen.  

SCHOOLPLAN
Het schoolplan bevat een beschrijving op hoofdlijnen van 

het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs 

dat binnen de school wordt gevoerd. Het schoolplan omvat 

onder andere het onderwijskundig beleid, het personeels-

beleid en het beleid met betrekking tot bewaking en ver- 

betering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Het schoolplan staat op de website van de school.

  23



24    25

AFWEZIGHEID DOCENT
Als een docent na aanvang van een les zonder bekendmaking 

vooraf weg blijft, moet dit zo spoedig mogelijk door de 

leerlingen aan de schoolleiding en/of conciërge bekend 

gemaakt worden. De leerlingen wachten bij het lokaal tot 

instructies van de schoolleiding of conciërge volgen.

ONGEOORLOOFD VERZUIM (TE LAAT OF SPIJBELEN)
Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de receptie. 

Als het om een leerling uit leerjaar 3 of hoger gaat, dient 

de laatkomer zich de volgende dag om 8.00 uur te melden 

bij de receptie, tenzij hij/zij de reden voor laat komen kan 

verantwoorden met een gele verzuimkaart. Als een leerling 

zich niet heeft gemeld, dan meldt deze zich twee keer 

achtereen om 8.00 uur. Bij herhaling geeft de receptie dit 

door aan de betreffende afdelingsleider. Deze zorgt voor een 

passende maatregel. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die te laat 

komen, moeten naar de eerstvolgende terugkomklas.

Een leerling die ongeoorloofd een les mist, moet deze les 

inhalen door in de eerstvolgende terugkomklas plaats te 

nemen. Verzuimt een leerling vaker ongeoorloofd lessen, dan 

geeft de receptie dit door aan de betreffende afdelingsleider. 

Deze zorgt voor een passende maatregel. Wanneer een leerling 

te vaak te laat is of teveel uren ongeoorloofd mist, zullen 

eerst de ouders en daarna de leerplichtambtenaar worden 

ingeschakeld.

UITGESTUURD
Een leerling die een goede voortgang van de les belemmert, 

kan in het uiterste geval door de docent uit de klas worden 

verwijderd. De verwijderde leerling meldt zich na de 

verwijdering meteen bij de receptie. Deze laat de leerling 

het ‘Formulier Verwijdering’ invullen (een groene brief). De 

leerling noteert op het formulier de reden van verwijdering.

Na afloop van de les geeft de leerling het door de receptie 

ondertekende Formulier Verwijdering af bij de desbetreffende 

docent. De docent noteert eveneens op het formulier de reden 

van verwijdering en zorgt dat het formulier bij de betreffende 

afdelingsleider terecht komt. De afdelingsleider kan, indien 

hij dat noodzakelijk vindt, nader op de verwijdering ingaan 

door overleg met docent en/of leerling.

De verwijderde leerling gaat naar de eerstvolgende 

terugkomklas voor zijn of haar leerjaar. Als een leerling voor 

de derde keer is verwijderd, neemt de afdelingsleider contact 

op met de ouders. Deze neemt passende maatregelen, zoals 

overlegd met de ouders. Bij nogmaals drie keer verwijderd 

roept de afdelingsleider ouders en leerling op voor een 

gesprek.

AANWEZIGHEID

Elke leerling kan, los van zijn of haar individuele lesrooster, 

elke dag tot 17.00 uur opgeroepen worden door de 

schoolleiding, de mentor of de docent. 

BOEKEN EN SCHRIFTEN
Voor het volgen van de lessen is het essentieel dat elke 

leerling altijd alle benodigde boeken en schriften bij zich 

heeft. Indien een leerling bij herhaling zijn/haar boeken of 

schriften niet bij zich heeft, wordt hij/zij uit de les verwijderd 

en gaat naar de eerstvolgende terugkomklas.

COMPUTERGEBRUIK
Voor het gebruik van pc’s, inclusief het internet, krijgt iedere 

leerling een persoonlijke inlogcode, een wachtwoord en een 

schoolmailadres. Het is belangrijk dat de inlogcode en het 

wachtwoord niet worden uitgeleend of worden gebruikt door 

andere leerlingen.

Het is alleen toegestaan om de pc’s op school te gebruiken 

voor onderwijsdoeleinden en niet voor het downloaden van 

software en het spelen van computergames. Op de centrale 

computer worden de gegevens opgeslagen en regelmatig 

gecontroleerd. Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik 

van het computernetwerk van school dan zal de toegang tot 

het netwerk worden ontzegd. Het is streng verboden e-mails 

of andere berichten uit naam van anderen te schrijven: 

iedereen schrijft alleen uit naam van zichzelf.

KLEDING
Wij verwachten van een ieder dat hij/zij in de school pas-

send gekleed gaat. De sociale veiligheid op school is van 

groot belang. Daarom mag geen provocerende kleding wor-

den gedragen. Ook  kleding die de communicatie belemmert, 

bijvoorbeeld gezichtsbedekking, is niet toegestaan. Hetzelfde 

geldt voor het dragen van jassen en petten.

KAUWGOM
Het is verboden in het schoolgebouw kauwgom te gebruiken.

(BROM)FIETSEN EN SCOOTERS
Fietsen, bromfietsen en scooters moeten in de daartoe be-

stemde rekken en stallingen worden geplaatst.

KERST EN PASEN EN THEATERGROEP 
Met Kerst en Pasen is het feest in de school. Op het 

moment van schrijven van deze gids is nog niet exact 

bekend welke activiteiten op welk moment plaats gaan 

vinden, maar er komt een markt waarvan de opbrengst 

naar een goed doel gaat. De leerlingen bereiden 

de markt voor in de mentorlessen en daarbuiten. 

De theatergroep gaat een voorstelling verzorgen, 

gekoppeld aan een feestdag of los daarvan waarbij 

ouders ook welkom zijn, net als bij het schoolconcert. 

VEILIGHEID TIJDENS DE LESSEN
Bij een aantal lessen gelden veiligheidsvoorschriften. Deze 

staan in het algemeen in het lokaal aangegeven en ze worden 

aan het begin van het jaar nog benadrukt. Met name geldt:

- bij draaiende delen geen loshangende kleding 

(bijvoorbeeld bij nwt)

- beschermende kleding (bijvoorbeeld bij scheikunde)

- oogbescherming waar nodig (bijvoorbeeld bij scheikunde)

- bij de lessen Bewegingsonderwijs is een sporttenue 

verplicht; attributen die de gymlessen onveilig maken, 

zoals sieraden, pruiken en hoofddeksels of andere dan 

sporthoofddoeken, zijn niet toegestaan.

KLUISJE (OPBERGKASTJE)
Leerlingen betalen via de ouderbijdrage jaarlijks € 15,- voor 

de huur van hun kluisje. Bij verlies van de sleutel wordt € 10,- 

in rekening gebracht voor het aanbrengen van een nieuw 

slot. Met en zonder directe aanleiding, kan de schoolleiding 

besluiten een (gerichte of steekproefsgewijze) kluiscontrole te 

doen in het kader van de veiligheid. Mochten er items wor-

den aangetroffen die niet toegestaan zijn in de school, dan 

onderneemt de school een passende actie. 

LEERLINGENPAS
Elke leerling ontvangt aan het begin van de schoolcarrière 

een leerlingenpas, onder andere bestemd om toegang te 

krijgen tot de mediatheek en feestavonden en om betalingen 

te doen voor consumpties en fotokopieën. Bij verlies of 

beschadiging van de schoolpas dient voor € 10,- een nieuw 

pasje te worden aangeschaft.

TELEFOON, GELUIDS- EN BEELDAPPARATUUR
Overal in de school is WIFI beschikbaar. Het gebruik van 

mobiele telefoons, video- of geluidsapparatuur door de 

leerlingen is in de klaslokalen niet toegestaan, tenzij dit 

gebeurt in opdracht van de docent voor een schoolopdracht. 

In de lokalen is een bak waarin de leerlingen de telefoon 

opbergen. Het gebruik van dergelijke apparatuur buiten de 

lokalen mag geen hinder veroorzaken. Een medewerker van 

de school mag bij ongeoorloofd gebruik een passende sanctie 

heffen, zoals de apparatuur voor maximaal 24 uur in beheer 

nemen. Om diefstal of beschadiging te voorkomen, legt de 

medewerker de apparatuur in een gesloten envelop in de 

schoolkluis.

AANSPRAKELIJKHEID
Noch het schoolbestuur, noch de schoolleiding, noch de 

docenten, noch het onderwijsondersteunend personeel zijn 

aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van of schade 

aan boeken, rijwielen, bromfietsen, scooters, kledingstukken, 

telefoons, enz.

GEZONDE KANTINE
De kantine van de school heeft het predicaat ‘Gezon-

de kantine’. Zo stimuleren we een verstandige keuze van 

voedingsmiddelen. 

ROOKVRIJE SCHOOL
Het Blaise is een rookvrije school. Dat houdt in dat roken in 

de school alsook op schoolpleinen, het sportveld, bij de 

sporthal aan de Zuiderzee en op het gehele schoolterrein 

niet is toegestaan voor leerlingen en medewerkers. Ook zij- 

en achteringangen zijn rookvrij.

SCHADE
Een leerling meldt zelf de schade, die hij/zij aan het gebouw of 

aan de aanwezige voorwerpen of goederen heeft aangericht. 

De schade wordt voor zijn/haar rekening hersteld

LAAGGELETTERDHEID
In schooljaar 2020-2021 zal het Blaise samen met een school 

voor primair onderwijs van Stichting Agora verder werken 

aan een programma om leerlingen met een achterstand in 

taalontwikkeling (in de Nederlandse taal) optimaal te bege-

leiden. Zo is het misschien te voorkomen dat leerlingen een 

advies krijgen dat niet past bij hun cognitieve capaciteiten 

en ook mogelijk maakt het voortgezet onderwijs succesvol te 

doorlopen. Op dit thema is samenwerking met vele andere 

partijen, verbonden in een in 2018 in de Zaanstreek gesloten 

Taalakkoord.

SCHOOLFEESTEN
De leerlingenvereniging organiseert per jaar vier 

feestavonden voor alle leerlingen. Het laatste feest is een 

grandioos slotfeest. Alle, onder toezicht van docenten, 

georganiseerde avonden worden gehouden in onze school 

aan de Pascalstraat. Sluitingstijd is 23.30 uur. Het gebruik 

van alcoholische dranken en drugs is niet toegestaan. 

EXCURSIES
In de loop van het schooljaar wordt tijd uitgetrokken voor 

het houden van excursies en het bezoeken van bijvoorbeeld 

concerten, musea en toneelvoorstellingen. Soms zijn er to-

neelvoorstellingen op school. Het bezoek aan musea, theater 

en concerten wordt door het geven van subsidie bevorderd, 

maar ook in de ouderbijdrage maakt u deze extra activi-

teiten mogelijk. Deelname aan activiteiten als excursies en 

werkweken is verplicht. De directie kan, als daar aanleiding 

toe is, leerlingen uitsluiten van deelname.
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ACTIES TEGEN PESTEN
Als er sprake is van pestgedrag bij de leerlingen wordt actie 

ondernomen. Eerstverantwoordelijke is de coördinator 

begeleiding en ondersteuning, mevrouw Reerds. Het Blaise 

ziet pesten als een serieus probleem en betrekt bij het voor-

komen en bestrijden ervan alle vijf betrokken partijen: ou-

ders, docenten, pestende leerling(en), gepeste leerling en de 

rest van de groep. De school hanteert een preventieve aan-

pak, die bestaat uit het behandelen van het onderwerp aan 

het begin van ieder schooljaar en in alle eerste en tweede 

klassen uit het vaststellen van (gedrags-)regels met de klas. 

Als pesten desondanks toch optreedt, verwachten we dat 

leerlingen en docenten dit signaleren en adequate actie on-

dernemen. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch 

weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe 

aanpak. De school beschikt over een pestprotocol. Dit proto-

col is te vinden in het schoolveiligheidsplan op onze website.

BOVENSCHOOLSE VERTROUWENSPERSONEN
Voor een klacht tegen ongewenst gedrag (in het bijzonder 

seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van 

discriminatie, agressie of geweld) kan contact worden 

opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocen, mevrouw 

Van Veen. 

Om te kunnen spreken met iemand die verder van de school 

afstaat, zijn er binnen ZAAM bovenschoolse vertrouwens-

personen aangesteld. De bovenschoolse vertrouwenspersoon 

gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden 

bereikt. Tevens kan de vertrouwenspersoon behulpzaam zijn 

bij de afweging om wel of geen klacht in te dienen. Informatie 

is te vinden op http://zaam.nl/over-zaam/klachten-en-

integriteit/vertrouwenspersonen/. 

Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de 

bovenschoolse vertrouwenspersoon assisteren bij het 

indienen van een klacht bij de directeur of de landelijke 

klachtencommissie. Meer informatie over de verdere 

procedure is beschreven in de Klachtenregeling ZAAM. 

KLACHTEN 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders 

of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen dan een 

klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld 

onderwijskundige zaken, het pedagogisch klimaat, docenten 

of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met 

degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief 

effect heeft, kan de klacht worden besproken met de mentor 

en/of afdelingsleider. Als prijs gesteld wordt op een officiële 

klachtafhandeling dan dient dat schriftelijk te gebeuren. Zo 

nodig kan de vertrouwensdocent de klager daarbij adviseren. 

De rector is de laatste instantie om schriftelijk een klacht 

over de gang van zaken in de school bij in te dienen.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 

in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, 

leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze 

afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk 

is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet 

naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een 

beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. 

De Klachtenregeling van ZAAM staat vermeld op: http://zaam.

nl/over-zaam/klachten-en-integriteit/.

Indien er over het passend onderwijs een geschil is tussen 

ouders en school aangaande toelating, verwijdering of het 

ontwikkelingsperspectief van een leerling, kunnen de school 

en de ouders/verzorgers een onafhankelijk onderwijsconsulent 

inschakelen. Als de school of de ouders/verzorgers er niet uit 

komen, kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur 

of een beroep worden gedaan op de landelijke 

geschillencommissie passend onderwijs.

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder 

Onderwijs GCBO www.gcbo.nl . 

De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 

vier weken na ontvangst van het advies van de 

klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop 

kenbaar maken. 

Wanneer een leerling het niet eens is met door de rector 

genomen maatregelen naar aanleiding van onregelmatigheden 

ten aanzien van een examenonderdeel, kan hij of zij bij de 

examencommissie van de school schriftelijk bezwaar maken 

tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand 

wordt gehouden door de rector, is het mogelijk in beroep te 

gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting 

ZAAM.

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Als blijkt dat er 

omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de 

school besproken worden. Er kan een vermoeden zijn, dat deze belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen. Er kunnen 

bijvoorbeeld signalen zijn van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. In zo’n geval zal de school hierover in 

gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden.

Scholen zijn verplicht de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een 

stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Het 

volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij het Algemeen Meld-

punt Kindermishandeling (AMK). Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

WEBSITE
Op onze website blaisepascalcollege.nl zijn veel van de hier-

voor vermelde documenten in te zien. Ook plaatsen we 

actuele zaken op de website.

MAGISTER
In Magister houden we onder andere alle cijfers en absenties 

van onze leerlingen bij. Daarnaast noteren docenten hier het 

huiswerk. Elke ouder krijgt een persoonlijke toegangscode 

waardoor het mogelijk is op elk moment kennis te nemen 

van de resultaten, de aanwezigheid en het huiswerk. Vier 

keer per schooljaar ontvangen de ouders een rapport met 

een overzicht van de scores uit Magister. Leerlingen kunnen 

via Magister inloggen in het digitale gedeelte van hun 

lesmethodes. Vanaf medio november staat ook het rooster in 

Magister.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)/
MEDIAPROTOCOL 
Op het Blaise Pascal College staat de privacy van onze leer-

lingen voorop. Dit betekent dat we zorgvuldig met hun gege-

vens omgaan. Een aantal gegevens van de leerlingen wordt 

vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het 

begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de 

school. Het vastleggen en het gebruik van deze persoons- 

gegevens is beperkt tot die informatie die strikt nood- 

zakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot 

medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben 

voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De school is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang 

met deze gegevens en is uiteraard gehouden aan een goede 

uitvoering van de AVG. Stichting ZAAM heeft een functionaris 

gegevensbescherming in dienst die ondersteunt bij en toe-

ziet op naleving door de school van de verordening AVG. 

Met ingang van 2018 is er ook een onderscheid in leeftijd 

van de leerling vanaf 16 jaar voor wat betreft de toestem-

ming voor verwerking van de persoonsgegevens. Leerlingen 

vanaf 16 jaar geven bijvoorbeeld zelf toestemming tot inzage 

in Magister en het gebruik van naam/foto extern.

Op onze scholen maken we ook gebruik van digitaal leer- 

materiaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen 

een beperkt aantal leerlingengegevens. Wij hebben daartoe 

met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 

gebruik van persoonsgegevens. De leerlingen informatie 

wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouder(s)/

verzorger(s) of leerling van boven de 16 jaar daar toestem-

ming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens 

de wet. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uit-

wisselen met andere externe partijen, denk aan zorg- 

instanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als 

voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, 

dan vragen wij u – of de leerling ouder dan 16 jaar - vooraf 

toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uit-

wisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toe-

stemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en 

het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te 

allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U 

kunt dit kenbaar maken via een mail aan de rector. Leer- 

lingen vanaf 16 geven zelf toestemming voor het gebruik van 

naam/foto en inzage in de persoonsgegevens van Magister. 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door 

ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen 

dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. 

De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen 

erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaat-

sen en delen van beeldmateriaal op internet.

Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen 

hebt, kunt u contact opnemen met de school of een e-mail 

sturen naar administratie@blaisepascalcollege.nl onder 

vermelding van AVG/IPB.  
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CASHVRIJE SCHOOL
De school is een cashvrije school. Voor betalingen in de school, zoals 

bij de kantine, voor printjes, voor de betaling van de huiswerkklas en 

meer, heeft de leerling een app op de telefoon of een koppeling op 

de leerlingpas naar een saldo van Kuario. Vanuit de betaalrekening 

van ouders of leerling kan op de app of de pas een bedrag worden 

gezet. De leerling en ouders ontvangen hier uitleg over.

VERZEKERINGEN
De school heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve scholie-

renongevallenverzekering en een secundaire particuliere aansprake-

lijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht vanaf 

één uur voor tot één uur na de schoolactiviteiten. Materiële schade 

(fietsen, brillen, kleding, smartphones en dergelijke) valt niet onder 

de verzekering.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN
Studeren kost veel geld. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om 

te studeren, zijn er fondsen in het leven geroepen. Afhankelijk van 

het inkomen kan een tegemoetkoming in de studiekosten worden 

aangevraagd. 

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar is er het kindgebonden budget, dat 

wordt verstrekt door de Belastingdienst. Informatie hierover is te 

verkrijgen bij de decanen van onze school. 

Voor scholieren van 18 jaar en ouder is er de tegemoetkoming scho-

lieren. Ook hierover is informatie te verkrijgen bij de decanen van 

onze school. 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belasting-

dienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/

Tegemoetkoming scholieren: www.duo.nl 

GRATIS SCHOOLBOEKEN
Schoolboeken worden gratis verstrekt aan (de ouders/verzorgers 

van) leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt elke leerling op het Blaise boeken in bruikleen. 

Deze boeken moeten aan het eind van het jaar (of soms na twee jaar) 

in goede staat worden teruggegeven. Indien nood- zakelijk volgt een 

naheffing.

Er zijn uiteraard materialen die niet onder de regeling vallen, zoals 

een atlas, de woordenboeken, een PC of laptop, een USB-stick, een 

(grafische) rekenmachine en sportkleding. Ook de aanschaf van bij-

voorbeeld schrijfgerei, agenda, schriften, multomappen, dossier-

mappen en snelhechters komt voor rekening van de ouders.

De school raadt de aanschaf van een eigen device aan. Door Corona 

is er sprake geweest van afstandsonderwijs en de kans dat dat op-

nieuw gaat gebeuren is reëel. Ook wordt er steeds meer gewerkt met 

educatieve apps en online-programma’s. Stichting ZAAM heeft een 

samenwerking met Switch, waardoor de apparatuur scherp is 

geprijsd. 

SCHENKINGEN EN SPONSORING
Het Blaise is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of 

bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op de onderwijswetgeving 

gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of mate-

riaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen 

worden geconfronteerd (sponsoring). In geval 

van mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan 

de wettelijke voorwaarden. Ouders, leerlingen en 

medewerkers zullen in staat worden gesteld via 

de medezeggenschapsdeelraad hun stem te laten 

horen. Kernactiviteiten van de school mogen niet 

afhankelijk worden van sponsoring.

In geval van klachten over sponsoring kunnen 

ouders, leerlingen en medewerkers terecht bij de 

klachtencommissie van de school. Klachten over 

de inhoud van eventuele concrete reclame- 

uitingen kunnen worden ingediend bij de rector. 

De school probeert jaarlijks subsidies aan te 

vragen om (extra) ontwikkelingen mogelijk te 

maken of de kosten daarvan voor ouders en 

school te beperken. “De Woltjer Stichting” is bij-

voorbeeld een gewaardeerd partner voor onze 

school.

HULP NODIG?  
Wil uw kind graag sporten, op streetdance of mee 

op schoolreis en kunt u dit niet betalen? Soms 

kan de gemeente u helpen. 

MEEDOEN ZAANSTAD

Kinderen van 4-18 jaar kunnen een jaar lang 

gratis sporten of op dans- muziek- of theaterles

Ook krijgt u voor elk kind een geldbedrag voor 

bijvoorbeeld (sport)kleding of de huur van een 

muziekinstrument. Op www.meedoenzaanstad.

nl kunt u uw kind aanmelden. 

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR ZAANSTREEK

Als uw kind geen gebruik kan maken van Mee-

doen Zaanstad meldt de gemeente u aan bij het 

Jeugdfonds sport en Cultuur Zaanstreek. Zij 

nemen contact met u op om te kijken hoe zij u 

verder kunnen helpen.

STICHTING LEERGELD ZAANSTAD

Via Stichting Leergeld kunt u financiële hulp 

krijgen bij dingen die belangrijk zijn om mee te 

doen op school, zoals schoolreis, uitstapjes, de 

aankoop van een (tweedehands) fiets of 

computer.

  

Meer weten? Kijk op www.geldwijzer.zaanstad.nl 

en op www.samenvoorallekinderen.nl. Het 

Sociaal Wijkteam bij u in de buurt kan u helpen 

bij de aanvraag.

 bedrag

1 Huur kluisje, schoolpas en  beheerskosten/administratie € 30,00

2 Schoolongevallenverzekering en schoolreisverzekering  €   5,00

3 Cultuur en identiteit*           € 55,00

4 Ouder- en leerlingparticipatie**         €   6,00

5 Bijzondere schoolactiviteiten***         € 75,00

6 Lief en leed leerlingen           €   7,00

7 Examenkosten en certificaten         €   2,00

                  Totaal:       € 180,00

*   Vieringen, theatergroep, schoolconcert, filmnacht, museum- 

bezoeken, culturele activiteiten (inclusief CJP-pas), diploma-uitreiking

**   Leerlingvereniging, ouderresonansgroep, klankbordgroep, GSA, 

medezeggenschapsraad

*** Sportactiviteiten, mentoractiviteiten, gastdocenten, workshops, 

gebruik mediatheek en extra digitale leermiddelen, abonnementen, 

loopbaanactiviteiten en leerlingbegeleiding, deelname aan wedstrij-

den (bijvoorbeeld kangoeroewedstrijd), eendaagse (vak)excursies, 

projecten, introductiedagen

BIJZONDERE KOSTEN/EXCURSIES 
Onderstaand overzicht toont de gemaakte kosten in 2019-2020 en is 

een indicatie voor dit schooljaar. De situatie rond Corona maakt wel dat 

we dit programma gaan heroverwegen. De werkelijke kosten kunnen 

hiervan afwijken. Voor OV tijdens excursies buiten dit overzicht, maakt 

de leerling gebruik van een eigen OV-chipkaart.

Leerjaar 1 internationaal   reis Londen   € 160

Leerjaar 2 in   reis    € 160

Leerjaar 4 internationaal   reis Engeland  € 350

Leerjaar 4 havo   reis Ardennen  € 280

Leerjaar 5 vwo    uitwisseling/reis  € 450

Leerjaar 5 gymnasium   reis Rome  € 695

Eindexamen    reis talen Frans/Duits € 120

FINANCIËN
OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is tot stand gekomen na instemDe 

ouderbijdrage is tot stand gekomen na instemming 

van de oudergeleding van de ouderresonansgroep 

van de school. Jaarlijks verantwoordt de school de 

uitgaven bij de Ouderresonansgroep.  Ouders ont-

vangen een verzoek tot het tekenen van een over-

eenkomst voor de betaling van deze vrijwillige bij-

drage. We gaan er vanuit, dat alle ouders (solidair) 

de ouderbijdrage willen betalen. In geval van be-

talingsproblemen of als ouders de bijdrage gedeel-

telijk of niet willen betalen, wordt ouders verzocht 

hierover een brief of e-mail te sturen aan de rector. 

Bij onze coördinator ondersteuning en begeleiding, 

mevrouw Reerds, is het mogelijk te kijken naar ex-

tra ondersteuning door de gemeente of stichting 

Leergeld voor kosten die gemaakt worden voor de 

schoolgang van uw kind.

De school vraagt de ouders jaarlijks een bedrag voor 

voorzieningen en activiteiten die mede de sfeer op 

school bepalen en die op geen enkele wijze door 

de overheid worden gesubsidieerd. Onderstaand 

treft u aan welke gelden er voor welk doel gevraagd 

worden.

Voor alle leerlingen in klas 1 tot en met 6 bedraagt 

de ouderbijdrage € 180,- per jaar. 

Voor dagexcursies vragen we geen extra bijdra-

ge, behalve soms reiskosten; de kosten worden 

betaald uit de ouderbijdrage. Voor meerdaagse 

(buitenlandse) reizen ontvangt u een factuur van 

ZAAM. Een overzicht van de geschatte kosten van zo 

een reis (per jaar) treft u hieronder. 
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SCHOOLGEBOUW
Ons schoolgebouw dateert van 1967. We zijn dan ook continu 

bezig met het vernieuwen en up-to-date maken van onze fa-

ciliteiten. In 2018 is de ICT-omgeving gemoderniseerd en is de 

school voorzien van een nieuw, professioneel WIFI-netwerk 

waar alle leerlingen gebruik van kunnen maken. Het sportveld 

van de school is in de zomer van 2018 geheel vernieuwd en in 

2020 realiseerden we een educatieve wand. De aula is uit- 

gebreid en ook zijn de bèta-lokalen aangepast. 

De directe omgeving van de school is autoluw.

Voor de leerlingen hebben we in de nieuwe school prima 

voorzieningen. Zo heeft iedere leerling een eigen kluisje.  De 

leerlingen van de leerlingenvereniging beheren de verschil-

lende automaten in de aula. Daar staat ook een (veel gebruikt) 

tappunt voor gekoeld water waar leerlingen een fles kunnen 

vullen. Op het grote podium in de aula is ruimte genoeg voor 

iedereen die geen last heeft van plankenkoorts.

Voor de betaling van etenswaar en drinken, maar ook van 

kopieer- en printkosten, kan elke leerling de app Kuario ge-

bruiken om zo zonder contant geld naar school te kunnen 

gaan. Leerlingen kunnen zelf geld op het pasje laden of op een 

app op de telefoon (Kuario).

De mediatheek neemt een belangrijke plaats in de school in. 

Hier kunnen leerlingen alle mogelijke informatiebronnen 

raadplegen, de nieuwste boeken lenen en met elkaar over- 

leggen of in alle rust studeren. Er zijn voldoende computers 

beschikbaar. 

SPORTACCOMMODATIE
Sportliefhebbers kunnen bij ons hun hart ophalen: Er zijn 

twee grote recent gemoderniseerde sportzalen. Daarnaast 

hebben we een prachtig sportveld met een educatieve muur 

direct naast de school. We hebben daar de beschikking over 

een verspringbak met twee aanloopbanen. Ook gebruiken we 

't Veldpark regelmatig voor onze lessen. 

Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in nieuwe leer- 

materialen, zo is er een hypermodern elektrisch wandrek in 

een van onze zalen, werken we regelmatig met de iPad en tv 

binnen de lessen, hebben we hordes aangeschaft en beschik-

ken we over golfclubs. Ook op het schoolplein kan er worden 

gesport, leerlingen kunnen bijvoorbeeld een partijtje basket-

ballen of tafeltennissen.

BUITENLESACTIVITEITEN
Er is op het Blaise ook na de lessen genoeg te doen. Er wor-

den klassenactiviteiten georganiseerd door afdelingsleiders en 

mentoren met hun leerlingen. 

HET CONCERT
Ieder jaar organiseert het Blaise een geweldige talentenshow. 

Iedereen kan zich opgeven voor Het Concert en na meerdere 

auditierondes wordt een afwisselend programma samenge-

steld van muziek en dans. De kwaliteit van het programma 

is al jaren hoog. Er is veel talent onder onze leerlingen. Alle 

voorbereidingen met licht- en geluidstechniek, decorbouw en 

repetities zorgen voor veel saamhorigheid, met de uitvoering 

als hoogtepunt.

DE LEERLINGENVERENIGING
De leerlingenvereniging (LLV) is een groep van leerlingen uit alle 

leerjaren. Begeleid door een aantal docenten organiseert ze 

vele activiteiten. Ze is onmisbaar voor de sfeer in de school. Zo 

verzorgt de LLV feesten en excursies. Ook staan de LLV’ers ieder 

cursusjaar garant voor de populaire Valentijns-actie. Tijdens de 

jaarlijkse filmnacht liggen 150 bovenbouwleerlingen de hele 

nacht in de aula films te kijken.

Daarnaast organiseert de LLV ieder jaar stedenreizen naar bij-

voorbeeld Antwerpen, Brussel en een kerstmarkt in bijvoor-

beeld Keulen. 

Voor heel veel Blaise Pascallers is de LLV-reis naar Disneyland-

Parijs, de Efteling, Phantasialand of een ander pretpark een van 

de hoogtepunten van het schooljaar. 

In samenwerking met het vak bewegingsonderwijs regelt de 

LLV sportreizen naar Waterworld, Indoor skicentrum Bottrop en 

Flevonice. Afgelopen schooljaar is er ook weer een meerdaagse 

skireis georganiseerd.

*) Een leerling die verplichtingen buiten schooltijd aangaat, dient er rekening mee te houden dat schooldagen 

soms langer duren dan het normale rooster. De beschikbaarheid dient tenminste tot 17.00 uur te zijn.

LESTIJDEN* 
Standaard wordt een 45-minuten rooster gehanteerd. Een paar keer per jaar wordt er ‘s middags door de docenten vergaderd. 

Meestal wordt zo’n vergadermiddag voorafgegaan door een 40-minuten rooster.

45-MINUTEN ROOSTER (STANDAARD)  40-MINUTEN ROOSTER (INCIDENTEEL)   40-MINUTENROOSTER (KORTE DAG)
lesuur  tijd         lesuur  tijd          lesuur  tijd

1      08.30 - 09.15       1  08.30 - 09.10       1  08.30 - 09.10

2      09.15 - 10.00       2  09.10 - 09.50       2   09.10 – 09.50

3     10.00 - 10.45       3  09.50 - 10.30       3   09.50 - 10.30

pauze  10.45 - 11.05       pauze  10.30 - 10.50       pauze 10.30 - 10.50

4      11.05 - 11.50       4  10.50 - 11.30       4   10.50 - 11.30

5      11.50 - 12.35       5  11.30 - 12.10       5   11.30 - 12.10

pauze  12.35 - 13.05       pauze  12.10 - 12.40       6   12.10 - 12.50

6      13.05 - 13.50       6  12.40 - 13.20

7      13.50 - 14.35       7  13.20 - 14.00

8      14.35 - 15.20       8 14.00 - 14.40

9      15.20 - 16.05            

SCHOOLORGANISATIE
Leerlingen in de onderbouw hebben in principe geen tussen- 

uren. Lessen zijn waardevol en moeten dus zoveel mogelijk 

doorgang vinden. Door speciale maatregelen streven wij ernaar 

de voortgang, ook bij ziekte van docenten, te waarborgen:

• Alle docenten zijn wekelijks een of twee uren beschikbaar 

om lesuitval in de onderbouw te voorkomen.

• Bij langere afwezigheid van docenten nemen collega’s de 

opengevallen uren zoveel mogelijk waar tot er een vervanger 

gevonden is.

• Vergaderingen worden, waar mogelijk, aan het eind van de 

middag gehouden.

• Dagroosters worden waar mogelijk bijgesteld om een 

rooster zonder tussenuren te realiseren; via de website, de 

Zermelo-app en de monitoren in de school worden de leerlin-

gen geïnformeerd over roosterwijzigingen.

VERZUIM DOOR ZIEKTE
In geval van ziekte van een leerling wordt door de ouders voor 

9.00 uur een telefonische melding gedaan bij de receptie. Bij 

herhaaldelijke schoolziekteverzuim roept de afdelingsleider, 

mentor en/of zorgcoördinator ouders en leerling op voor een 

gesprek. Een volgende stap is om samen met de schoolarts het 

schoolziekteverzuim te bespreken.

VERZUIM IN VERBAND MET MEDISCHE AFSPRAKEN
Medische afspraken moeten vooraf telefonisch worden aan- 

gemeld bij de receptie of vooraf worden gemeld via een onder-

tekende gele verzuimkaart. Ouders zien erop toe dat afspraken 

met huisartsen, tandartsen en specialisten zoveel mogelijk 

buiten schooltijd worden gemaakt. Deze afspraken mogen niet 

tijdens toetsen plaatsvinden. 

VERZUIM IN VERBAND MET BUITENGEWOON VERLOF
Vrije dagen opnemen buiten de schoolvakanties is niet toe- 

gestaan. Wij hanteren hiervoor de regels die door de leer-

plichtambtenaar zijn opgesteld. Buitengewoon verlof wordt al-

leen in uitzonderlijke gevallen verleend. Dit verlof wordt altijd 

ruim van tevoren schriftelijk aangevraagd bij de afdelingsleider. 

Ouders kunnen bij een negatieve beslissing omtrent bijzonder 

verlof bij de afdelingsleider in bezwaar gaan. Als zij het niet eens 

zijn met de beslissing op het bezwaar, kunnen ze in beroep gaan. 

ONGEOORLOOFD VERZUIM
Ongeoorloofd verzuim van een leerling staat in Magister en 

wordt periodiek door de afdelingsleider aan de ouders gemeld. 

Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim roept de afdelings- 

leider ouders en/of leerling op voor een gesprek. Een volgende 

stap is een melding van het verzuim door de afdelingsleider 

aan de leerplichtambtenaar.

VAKANTIEROOSTER REGIO NOORD
Schooljaar 2020-2021*

Herfstvakantie   10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie    19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag   2 april 2021 is GEEN vrije dag

2e Paasdag   5 april 2021

Koningsdag    27 april 2021

Meivakantie   26 april t/m 9 mei 2021**

Hemelvaartsvakantie 13 en 14 mei 2021 (ook Suikerfeest)

2e Pinksterdag   24 mei 2021

Zomervakantie   10 juli t/m 22 augustus 2021

*) alle data onder voorbehoud

**) vrij: afhankelijk van de spreiding van schooldagen 
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
BLAISE PASCAL COLLEGE               INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Pascalstraat 4                 e-mail: info@owinsp.nl

1503 DA Zaandam               www.onderwijsinspectie.nl

Tel. 075-616 73 55

e-mail: info@blaisepascalcollege.nl

www.blaisepascalcollege.nl

SCHOOLLEIDING  

Mevr. E.J. Veenker – Aalbers, MEL            e.veenker@blaisepascalcollege.nl

AFDELINGSLEIDERS   

klas 1 + 3 vwo    DKA   Drs. R. Dijkema      r.dijkema@blaisepascalcollege.nl

klas 2 + 3 havo    KNG   Mevr. drs. L.W.G. Koning   l.koning@blaisepascalcollege.nl

klas 4 + 5 havo    SMJ   Drs. J. N. Smit        j.smit@blaisepascalcollege.nl

klas 4 + 5 + 6 vwo  LEU   Drs. A.P.J. Leurink     b.leurink@blaisepascalcollege.nl

DECANEN   

havo bovenbouw    BRU           Dhr. P.J.O. de Bruijne        p.debruijne@ blaisepascalcollege.nl 

3 havo en vwo     KRR   Mevr. F. Kraaijvanger     f.kraaijvanger@blaisepascalcollege.nl

COÖRDINATOREN DYSLEXIE   

             MNRF  Mevr. drs. M. Reerds-Verhaaff  m.reerds@blaisepascalcollege.nl 

             DML   Mevr. H. Dumoulin     h.dumoulin@blaisepascalcollege.nl

COÖRDINATOR HUISWERKKLAS   

             NMN   Mevr. S. Numan, Med.    s.numan@blaisepascalcollege.nl

COÖRDINATOR TOPTALENTEN  

             JAWF  Mevr. J. van der Werff    j.van.der.werff@blaisepascalcollege.nl

COÖRDINATOR X-MODULES  

             SFN   Mevr. drs. L. Schuffelen    l.schuffelen@blaisepascalcollege.nl

COÖRDINATOR ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING  

             MNRF  Mevr. drs. M. Reerds-Verhaaff  m.reerds@blaisepascalcollege.nl 

EXAMENSECRETARIS  

             BLN   Mevr. J.E.M. Boelen     j.boelen@blaisepascalcollege.nl

LEERLINGBEGELEIDER

             JAWF  Mevr. J. van der Werff    j.van.der.werff@blaisepascalcollege.nl

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER

             KDG   Dhr. K. el Ghalbzouri    k.elghalbzouri@blaisepascalcollege.nl

VERTROUWENSDOCENT  

             VEE   Mevr. drs. I. van Veen    i.vanveen@blaisepascalcollege.nl

DOCENTEN      CODE VAKCODE VAK         EMAIL ADRES

J. Achterberg     ACT  NWT/Na NWT/Natuurkunde     j.achterberg@blaisepascalcollege.nl

J. Amsdorf      AMS  CKV   Kunst & Cultuur     j.amsdorf@blaisepascalcollege.nl 

Mevr. E. van Alten   ALT  Bio   Biologie       e.vanalten@blaisepascalcollege.nl

B. van Benthem     BNT  BO   Bewegingsonderwijs    b.vanbenthem@blaisepascalcollege.nl

Mevr. F. van der Berg   BRG  Sk    Scheikunde                         f.vandenberg@blaisepascalcollege.nl

J. van den Bergh     BGH  Ges/Ak  Geschiedenis/Aardrijkskunde j.vandenbergh@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. C. Bloks   BOS  Bio/NWT  Biologie/Natuurwetenschappen c.bloks@blaisepascalcollege.nl

M. Blokland     BLO  Ak   Aardrijkskunde     m.blokland@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. L. Bosschieter   BSS  Entl   Engels        l.bosschieter@blaisepascalcollege.nl

Mevr. E. Brandenburg   BRA  Netl   Nederlands      e.brandenburg@blaisepascalcollege.nl

P.J.O.de Bruijne     BRU  Kua/CKV Kunst & Cultuur/CKV    p.debruijne@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. T. v. d. Burgt   BGT  Ges   Geschiedenis      t.vandeburgt@blaisepascalcollege.nl

P. Cnossen      CNS  Fatl   Frans        p.cnossen@blaisepascalcollege.nl

Mevr. R. de Cock     COC  Wi   Wiskunde       r.decock@blaisepascalcollege.nl

O. Davies        DAV  Entl   Engels        o.davies@blaisepascalcollege.nl

Drs. R. Dijkema     DKA  Entl   Engels        r.dijkema@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L. Donck     DNK  Ma/Maw Maatsch.l./Maatschappijwetensch.  l.donck@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Driessen    DRS  Fatl   Frans        m.driessen@blaisepascalcollege.nl

Mevr. V. Duijn     DUY  Fatl   Frans        v.duijn@blaisepascalcollege.nl

Mevr. H. J. Dumoulin   DML  Du/Entl Duits/Engels      h.dumoulin@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. A. Eelkema   EEL  Fatl   Frans        a.eelkema@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. D. Fonds   FND  Bio   Biologie       d.fonds@blaisepascalcollege.nl 

Mevr. L. de Graaff   GFF  CKV   Kunst & Cultuur/CKV    l.degraaff@blaisepascalcollege.nl

E. Harries      HRS  Ne   Nederlands      e.harries@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Hoeksema, MA   HKM Entn   Engels        m.hoeksema@blaisepascalcollege.nl

M. ten Hoope     HOO  BO   Bewegingsonderwijs    m.tenhoope@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L. van Iersel   IRS  Kua/CKV Kunst & Cultuur/CKV    l.vaniersel@blaisepascalcollege.nl

W. Jackson     JAC  Wi   Wiskunde       w.jackson@blaisepascalcollege.nl

Mevr. A. Keisrie     KSR  Ma/Maw Maatsch.l./Maatschappijwetensch. a.keisrie@blaisepascalcollege.nl

P. Kok , Msc     KOK  Eco/Beco Economie/Bedrijfs Economie p.kok@blaisepascalcollege.nl

Mevr. Z. Koç     KOC  Entn   Engels        z.koc@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L. Koomen     KOM Muz   Muziek        l.koomen@blaisepascalcollege.nl

W. Koopman     KPM  Wi   Wiskunde                             w.koopman@blaisepascalcollege.nl

R. Kops          KPS  Nat   Natuurkunde      r.kops@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Kragting    KRN  BO    Bewegingsonderwijs                     m.kragting@blaisepascalcollege.nl

J. Kramer      KRA  Dutl   Duits        j.kramer@blaisepascalcollege.nl

Drs. R. Kroes     KRO  Bio   Biologie       r.kroes@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L.G.T. Laan     LAT  Gr/Lat   Gieks/Latijn      l.laan@blaisepascalcollege.nl

W. Leeuwaarden     LWDN wt/sk   Natuurwetensch.en Techniek/Sk.      w.leeuwaarden@blaisepascalcollege.nl

Mevr. N. van der Male   MAE  Wi   Wiskunde       n.vandermale@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. J. Melker   MLK  Netl   Nederlands      j.melker@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. T. van Mil   MIL  Netl   Nederlands            t.van.mil@blaisepascalcollege.nl

Mevr. J. Moerlie     MRL  Bio   Biologie       j.moerli@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. M. Muijlaert   MRT  Levo   Levensbeschouwelijke Vorming m.muijlaert@blaisepascalcollege.nl

E. Nooij         NOY  Sk   Scheikunde      e.nooij@blaisepascalcollege.nl

Mevr. S. Numan, Med.   NMN Fatl   Frans        s.numan@blaisepascalcollege.nl

Mevr. I. van Oosten   OST  CKV   Kunst & Cultuur/CKV    i.vanoosten@blaisepascalcollege.nl

O. den Otter     OTE  BO/Neth Bewegingsonderwij/Nederlands o.denotter@blaisepascalcollege.nl 

A. Pordon      PRN  Wi   Wiskunde                                     a.pordon@blaisepascalcollege.nl

Drs. H. Pot     POT  Eco   Economie       h.pot@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Raadschelders   RAA  Netl   Nederlands      m.raadschelders@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. M. Reijtenbagh  REB  Entl   Engels        m.reijtenbagh@blaisepascalcollege.nl

Mevr. A. Reinhold    REI  Dutl   Duits        a.reinhold@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Riemersma   RIM  Ak   Aardrijkskunde                             m.riemersma@blaisepascalcollege.nl
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DOCENTEN      CODE VAKCODE VAK         EMAIL ADRES

J. Rom          ROM Ak   Aardrijkskunde                             j.rom@blaisepascalcollege.nl

Mevr. N. Schilder     SDR  Eco/Beco Economie/Bedrijfs Economie n.schilder@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Schrijvers   SCR  Beco   Bedrijfs Economie     m.schrijvers@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs.  L. Schuffelen   SFN  Bio   Biologie       l.schuffelen@blaisepascalcollege.nl

A.C. Schuijt     SCT  Wi   Wiskunde       t.schuijt@blaisepascalcollege.nl

D. Schuts        STS  Ges   Geschiedenis      d.schuts@blaisepascalcollege.nl

Drs. A.H.A.M. Selie   SEL  Ges   Geschiedenis      a.selie@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Sengers     SEN  Netl   Nederlands      m.sengers@blaisepascalcollege.nl

Drs. J.N. Smit     SMJ  Maa   Maatschappijleer     j.smit@blaisepascalcollege.nl

Mevr. A. Tump     TUM  BO   Bewegingsonderwijs    a.tump@blaisepascalcollege.nl

S. Vader         VDR  Wi   Wiskunde       s.vader@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M.Z. Valkenburg   VAL  Dutl   Duits        g.valkenburg@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. I. van Veen   VEE  Gr/Lat   Grieks/Latijn/KCV     i.vanveen@blaisepascalcollege.nl

Mevr. R. Veenman   VNM Entn   Engels        r.veenman@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L. Virág     VIR  Eco/Beco Edonomie/Bedrijfseconomie  l.virag@blaisepascalcollege.nl

D. Wals          WLD  BO   Bewegingsonderwijs    d.wals@blaisepascalcollege.nl

Mevr. L. Wiewel     WIE  Netl   Nederlands      l.wiewel@blaisepascalcollege.nl

J. van Zanten     ZAN  Ges   Geschiedenis      j.vanzanten@blaisepascalcollege.nl

Mevr. drs. M. van Zeijderveld ZEY  Entl   Engels        m.vanzeijderveld@blaisepascalcollege.nl

J. Zwaan         ZWA  Netl   Nederlands      j.zwaan@blaisepascalcollege.nl 

TECHNISCH ONDERWIJS ASSISTENTEN (TOA)

Mevr. F. van den Berg   BRG  Sk   Scheikunde        f.vandenberg@blaisepascalcollege.nl

Mevr. H. Grabijn       Sk  Scheikunde        h.grabijn@blaisepascalcollege.nl

Mevr. S. Joon       Nat  Natuurkunde        s.joon@blaisepascalcollege.nl

Mevr. M. Twigt       Bio  Biologie         m.twigt@blaisepascalcollege.nl

ADMINISTRATIE 

algemeen administratie   administratie@blaisepascalcollege.nl

mevr. J. van Berkel   j.vanberkel@blaisepascalcollege.nl

mevr. S. Darley     s.darley@blaisepascalcollege.nl

mevr. A.P. Freijsen     a.freijsen@blaisepascalcollege.nl

KANTINE

A. Prins          a.prins@blaisepascalcollege.nl

CONCIËRGES 

M. Geerlings     m.geerlings@blaisepascalcollege.nl

R. van Boxtel     r.van.boxtel@blaisepascalcollege.nl

ICT 

J. Faiek          ICT@blaisepascalcollege.nl

MEDIATHEEK 

mevr. J. van Berkel   j.vanberkel@blaisepascalcollege.nl

mevr. C. Roodhorst   c.roodhorst@blaisepascalcollege.nl

RECEPTIE 

mevr. Y. de Haan     y.de.haan@blaisepascalcollege.nl

mevr. J. Stravers-Staphorsius j.stravers@blaisepascalcollege.nl

SCHOOLBOEKEN 

drs. R.J. Fijn     r.fijn@blaisepascalcollege.nl

OVERGANGSNORMEN
Aan het einde van het cursusjaar wordt door de 

docentenvergadering bepaald welke leerlingen naar een 

hoger leerjaar worden bevorderd. Voor de hele school geldt, 

dat leerlingen niet mogen doubleren in twee opeenvolgende 

leerjaren. Uiteraard is twee keer doubleren in hetzelfde 

leerjaar evenmin toegestaan. NB. Mede in verband met 

nieuwe regelgeving kunnen er nog enkele wijzigingen in de 

overgangsnormen optreden. Mocht dit het geval zijn, dan 

wordt u hierover uiterlijk bij het eerste rapport geïnformeerd.

ALGEMENE OPMERKINGEN ONDERBOUW
1 Doubleren in leerjaar 1 is niet toegestaan. De maximale 

verblijfstijd in de onderbouw (= klassen 1, 2, 3) is 4 jaar. 

Alleen in bijzondere gevallen kan er besloten worden een 

leerling te laten doubleren; dit altijd in overleg met de mentor, 

afdelingsleider en de begeleider zorg en ondersteuning.

2 Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, 

worden op voordracht van de mentor en de afdelingsleider in 

de docentenvergadering besproken.

TAKEN BIJ DE OVERGANG
Verplichte taak

Een leerling die voor de verdere schoolloopbaan essentiële 

opdrachten niet heeft gemaakt of deze niet naar behoren 

heeft afgerond, wordt belast met een taak. Deze kan alleen 

door de docentenvergadering (rapportvergadering) worden 

opgelegd. De vakdocent bepaalt in overleg met de mentor de 

omvang, de inhoud, de eisen waaraan de taak moet voldoen 

en het tijdstip waarop de taak af moet zijn. Indien deze taak 

niet naar behoren is volbracht, moet de leerling na schooltijd 

op school de taak alsnog voldoende uitvoeren. Dit laatste 

gebeurt onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleider. 

Indien het onderdeel rekenen met een onvoldoende wordt 

afgesloten, volgt er altijd een verplichte taak.

Vrijwillige taak

Een leerling die ten aanzien van een bepaald vak een 

grote achterstand heeft opgelopen, wordt door de 

docentenvergadering geadviseerd een vrijwillige taak op zich 

te nemen. Het is aan de (ouders van de) leerling of externe 

hulp wordt ingeschakeld of niet. De vakdocent adviseert ten 

aanzien van inhoud en eisen waaraan de taak moet voldoen.

 

HEREXAMENS BIJ DE OVERGANG
Alle leerlingen die niet aan de normen voor de overgang 

voldoen, worden besproken in een docentenvergadering. Als 

daar aanleiding toe bestaat, kan aan de leerling uit de derde 

klas of hoger een herkansingsmogelijkheid geboden worden: 

een herexamen.

Een herexamen is een toets (eventueel bestaande uit 

verschillende deeltoetsen) die vlak voor of onmiddellijk na de 

zomervakantie wordt afgenomen. Het resultaat van deze toets 

beslist over overgaan of zittenblijven.

Een herexamen is een toets (eventueel bestaande uit 

verschillende deeltoetsen) die vlak voor of onmiddellijk na de 

zomervakantie wordt afgenomen. Het resultaat van deze toets 

beslist over overgaan of zittenblijven.

BEREKENING EINDRAPPORTCIJFER ONDERBOUW
De cijfers die de leerlingen in de onderbouw behalen, hebben 

een verschillende weging (T = toets): T 1 telt 1x; T 2 telt 2x; 

T 3 telt 3x; T 4 telt 4x. De leerlingen weten van elk cijfer dat 

ze behalen, wat de weging ervan is. De eindrapportcijfers in 

alle leerjaren worden berekend volgens een voortschrijdend 

gemiddelde. Elk rapport geeft dus een exact beeld van hoe 

een leerling er op basis van alle tot dan toe in het cursusjaar 

behaalde cijfers voor staat.

BEVORDERING LEERJAAR 1  LEERJAAR 2
Bevordering 1 atheneum/havo  2 havo

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer  

 dan 2 maal een 5

- minimaal 48 punten (berekend met afgeronde cijfers) 

voor de volgende acht vakken: Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis,  aardrijkskunde, wiskunde, biologie en 

natuurwetenschappen

Bevordering 1 atheneum/havo  2 atheneum

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 2 maal een 5

- minimaal 56 punten (berekend met onafgeronde cijfers) 

voor de volgende acht vakken: Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en 

natuurwetenschappen

Bevordering 1 atheneum  2 atheneum

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 2 maal een 5

- minimaal 48 punten (berekend met afgeronde cijfers) 

voor de volgende acht vakken: Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en 

natuurwetenschappen

Bevordering 1 atheneum TTO  2 atheneum; zie * voor TTO

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 2 maal een 5

- minimaal 48 punten (berekend met afgeronde cijfers) 

voor de volgende acht vakken: Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en 

natuurwetenschappen

Bevordering 1 gymnasium  2 gymnasium; zie * voor TTO

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 2 maal een 5

- minimaal 54 punten voor de volgende negen vakken: Ne-

derlands, Latijn, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, biologie en natuurwetenschappen
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* Toevoeging voor TTO: Het rapport vermeldt niet alleen een 

cijfer voor een bepaald vak, maar er is ook een A, B of C 

genoteerd achter alle Engelstalige vakken. Deze letters gaan 

niet over taalvaardigheid, maar over bereidheid om Engels 

te spreken.  Deze notatie beïnvloedt de advisering m.b.t. de 

voortzetting van het TTO-programma. De letters betekenen: 

A. Een leerling spreekt vrijwel altijd Engels tijdens de les  

B. Een leerling spreekt meestal Engels tijdens de les 

C. Een leerling spreekt weinig tot geen Engels  

BEVORDERING LEERJAAR 2  LEERJAAR 3
Normen klas 2

Bevordering 2 gymnasium  3 gymnasium; zie *voor tto

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 66 punten voor de volgende elf vakken: 

Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, 

aardrijkskunde, wiskunde, biologie en natuurwetenschappen

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en wis-

kunde 

Bevordering 2 atheneum  3 atheneum; zie *voor TTO 

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 54 punten voor de volgende negen vakken: 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, biologie en natuurwetenschappen

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en 

wiskunde 

* Toevoeging voor TTO: Het rapport vermeldt niet alleen een 

cijfer voor een bepaald vak, maar er is ook een A, B of C 

genoteerd achter alle Engelstalige vakken. Deze letters gaan 

niet over taalvaardigheid, maar over bereidheid om Engels 

te spreken.  Deze notatie beïnvloedt de advisering m.b.t. de 

voortzetting van het TTO-programma. De letters betekenen: 

A. Een leerling spreekt vrijwel altijd Engels tijdens de les  

B. Een leerling spreekt meestal Engels tijdens de les 

C. Een leerling spreekt weinig tot geen Engels  

Bevordering 2 havo  3 atheneum

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 67 punten voor de volgende negen vakken: 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, biologie en natuurwetenschappen

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en 

wiskunde 

Bevordering 2 havo    3 havo

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 54 punten voor de volgende negen vakken: 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, biologie en natuurwetenschappen

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en 

wiskunde

- Bij 51-53 punten ben je niet bevorderd en kom je in de 

bespreekzone. De docentenvergadering bepaalt de uitkomst 

hiervan

- Bij 48-50 punten verwijzen we je door naar het vmbo-t of 

doubleer je.

- Bij 47 punten of minder verwijzen we je door naar het 

vmbo-t.

Leerlingen die van vmbo-brugklas 1 zijn bevorderd naar 

brugklas 2 havo, worden bij voldoende punten bevorderd 

naar klas 3 havo. Bij hoge uitzondering kan zo’n leerling 

worden bevorderd naar 3 atheneum.

Voor een eventuele bevordering naar 3 atheneum is behalve 

het vereiste aantal punten, een positief advies nodig van de 

docentenvergadering.

BEVORDERING LEERJAAR 3  LEERJAAR 4
Normen klas 3

Bevordering 3 gymnasium  4 gymnasium

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 72 punten voor de volgende twaalf vakken: 

Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiede-

nis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde en 

scheikunde

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en wis-

kunde

- de profielvakken inclusief het keuzevak gemiddeld mini-

maal een 6,5. Wiskunde B en scheikunde kunnen alleen 

gekozen worden als een 7,0 behaald is. Voor natuurkunde 

geldt als eis een 6,5.

- als de overgangsnormen zijn gehaald, maar de normen voor 

de profielkeuze niet, dan beslist de docentenvergadering 

aan de hand van de adviezen van de vakdocenten over de 

profielkeuze en/of het keuzevak.

Bevordering 3 atheneum  4 atheneum

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 66 punten voor de volgende elf vakken: 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, 

aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde en biologie

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en 

wiskunde

- de profielvakken inclusief het keuzevak gemiddeld mini-

maal een 6,5. Wiskunde B en scheikunde kunnen alleen 

gekozen worden als een 7,0 behaald is. Voor natuurkunde 

geldt als eis een 6,5.

- als de overgangsnormen zijn gehaald, maar de normen 

voor de profielkeuze niet, dan beslist de docentenvergade-

ring aan de hand van de adviezen van de vakdocenten over 

de profielkeuze en/of het keuzevak.

Bevordering 3 havo  4 havo

- voor alle vakken gemiddeld minimaal een 6 en niet meer 

dan 3 maal een 5

- minimaal 66 punten voor de volgende elf vakken: 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, 

aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde en biologie

- maximaal 1 maal een 5 voor Nederlands, Engels en 

wiskunde

- de profielvakken inclusief het keuzevak gemiddeld 

minimaal een 6,5. wiskunde B en scheikunde kunnen alleen 

gekozen worden als een 7,0 behaald is. Voor natuurkunde 

geldt als eis een 6,5.

- als de overgangsnormen zijn gehaald, maar de normen voor 

de profielkeuze niet, dan beslist de docentenvergadering 

aan de hand van de adviezen van de vakdocenten over de 

profielkeuze en/of het keuzevak.

Bevordering 3 atheneum  4 havo

Over gerichte bevordering naar 4 havo beslist de 

docentenvergadering. In geval van een onvoldoende voor 

wiskunde kan wiskunde B niet gekozen worden. Indien 

de normen op 1 punt na niet worden gehaald, kan de 

docentenvergadering besluiten tot een taak of een herexamen 

in een van de vakken waarvoor een onvoldoende is behaald. 

Bovendien kan de docentenvergadering dan de profielkeuze 

voorschrijven.
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BEVORDERING BOVENBOUW
Het PTA

Aan het begin van het schooljaar publiceert de school een ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA). In dit PTA staan alle 

toetsen en de mate waarin ze meetellen voor het schoolexamen en/of voor de overgang. Ook het examenreglement is op-

genomen in het PTA. De leerlingen krijgen dit voor 1 oktober tot hun beschikking (digitaal). De overgangsnormen klas 4  5 en 

klas 5  6 zijn afgeleid van de examennormen, zoals die door de minister zijn vastgesteld in het eindexamenbesluit. Bij deze 

bevorderingen tellen de afgeronde cijfers.

Bevordering 4 havo  5 havo

Een leerling wordt bevorderd als:

a. het vak BO beoordeeld is met minimaal een 6 én

b. het combinatiecijfer (*) bestaande uit de vakken Levo, 

CKV, en Maatschappijleer minimaal een 6 is en voor deze  

vakken   afzonderlijk niet lager dan een 5 is behaald èn voor 

alle andere cijfers en het combinatiecijfer (**) geldt:

c. alle cijfers (***) zijn na eventuele afronding 6 of hoger óf

d. één cijfer is 5 en de overige zijn voldoendes óf 

e. één cijfer is 4 en de overige voldoende en het gemiddelde 

van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

f. twee cijfers zijn 5 en de overige voldoende en het 

gemiddelde van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

g. één cijfer is 4 en één cijfer is 5 en het gemiddelde van de 

eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 én

h. als van de vakken wiskunde, Engels en Nederlands niet 

meer dan één vak onvoldoende is, en deze onvoldoende 

niet lager dan een 5 is.

(*)     In 5 havo bestaat het combinatiecijfer uit Levo, CKV, 

Maatschappijleer en het profielwerkstuk.

(**)   Het combinatiecijfer telt voor maximaal het cijfer 7 mee 

bij het gemiddelde.

(***) Cijfers behaald voor een extra vak (buiten het rooster 

om) tellen niet mee voor de overgang.

De landelijke regeling omtrent de rekentoets is definitief: De 

toets is afgeschaft en rekenvaardigheid wordt aangeboden 

bij wiskunde. Leerlingen met het profiel CM zonder wiskunde 

in hun vakkenpakket moeten een schoolexamen rekenen op 

niveau 3F afleggen

De landelijke regeling omtrent de rekentoets is regelmatig aan 

verandering onderhevig. Zoals het er nu uitziet: Het resultaat 

speelt op dit moment geen rol in de overgangsregeling van 

4 naar 5 havo en evenmin in de slaag-/zakregeling van 

het eindexamen. We moeten leerlingen met het profile 

CM die geen  wiskunde hebben in hun vakkenpakket, een 

schoolexamen rekenen afleggen. Bij de onderbouw en 

wiskunde in de bovenbouw valt rekenen binnen dit vak.

De docentenvergadering kan besluiten tot een aanvullende 

opdracht als een onderdeel (bijv. loopbaanoriëntatie) niet 

‘naar behoren’ is verricht of als niet aan de eisen van het vak 

BO als boven vermeld, is voldaan. Indien de bovengenoemde 

normen op één punt niet worden gehaald (bijv. twee cijfers 4, 

drie cijfers 5 met op één punt na voldoende compensatie of 

één compensatiepunt te weinig) kan de docentenvergadering 

besluiten tot een herexamen in één van de vakken waarvoor 

een onvoldoende is behaald (dit geldt niet voor BO); dit 

herexamen heeft alleen betrekking op het overgangscijfer, 

niet op het SE-cijfer. In alle gevallen waarin deze normen 

niet voorzien, beslist de docentenvergadering.
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Bevordering 4 vwo  5 vwo

Een leerling wordt bevorderd als:

a. het vak CKV beoordeeld is met “voldoende” of “goed” én

b. als de vakken Levo en Bewegingsonderwijs beoordeeld zijn 

met tenminste een 6 én als voor alle andere cijfers geldt:

c. alle cijfers zijn na eventuele afronding 6 of hoger óf

d. één cijfer is 5 en de overige voldoende óf

e. één cijfer is 4 en de overige voldoende en het gemiddelde 

van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

f. twee cijfers zijn 5 en de overige voldoende en het 

gemiddelde van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

g. één cijfer is 4 en één cijfer is 5 en het gemiddelde van de 

eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 én

h. als van de vakken wiskunde, Engels en Nederlands niet 

meer dan één vak onvoldoende is, en deze onvoldoende 

minimaal een 5 is.

De docentenvergadering kan besluiten tot een aanvullende 

opdracht als een onderdeel (bv. loopbaanoriëntatie) niet 

‘naar behoren’ is verricht of als de vakken bij punt b niet 

worden gehaald. Indien de bovengenoemde normen (c t/m 

h) op één punt niet worden gehaald (bijv. twee cijfers 4, drie 

cijfers 5 met op één punt na voldoende compensatie of één 

compensatiepunt te weinig) kan de docentenvergadering 

besluiten tot een herexamen in één der vakken waarvoor 

een onvoldoende is behaald; dit herexamen heeft alleen 

betrekking op het overgangscijfer, niet op het SE-cijfer.

In alle gevallen waarin deze normen niet voorzien, beslist de 

docentenvergadering.

Bevordering 5 vwo  6 vwo

Een leerling wordt bevorderd als:

a. het vak BO beoordeeld is met “voldoende” of “goed” én

b. als de vakken CKV en Maatschappijleer beoordeeld zijn met 

tenminste een 6 én als voor alle andere cijfers geldt:

c. alle cijfers zijn na eventuele afronding 6 of hoger óf

d. één cijfer is 5 en de overige voldoende óf

e. één cijfer is 4 en de overige voldoende en het gemiddelde 

van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

f. twee cijfers zijn 5 en de overige voldoende en het 

gemiddelde van de eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 óf

g. één cijfer is 4 en één cijfer is 5 en het gemiddelde van de 

eindcijfers bedraagt tenminste 6.0 én

h. als van de vakken wiskunde, Engels en Nederlands niet 

meer dan één vak onvoldoende is, en deze onvoldoende mi-

nimaal een 5 is.

De docentenvergadering kan besluiten tot een aanvullende 

opdracht als een onderdeel (bv. loopbaanoriëntatie) niet 

‘naar behoren’ is verricht of als de vakken bij punt b niet 

worden gehaald. Indien de bovengenoemde normen (c t/m 

h) op één punt niet worden gehaald (bijv. twee cijfers 4, drie 

cijfers 5 met op één punt na voldoende compensatie of één 

compensatiepunt te weinig) kan de docentenvergadering 

besluiten tot een herexamen in één der vakken waarvoor 

een onvoldoende is behaald; dit herexamen heeft alleen 

betrekking op het overgangscijfer, niet op het SE-cijfer.

In alle gevallen waarin deze normen niet voorzien, beslist de 

docentenvergadering.

Doubleren: Normen voor zittenblijvers

Leerlingen die blijven zitten, dienen aan een minimumnorm 

te voldoen om op school te mogen blijven. Als ze niet aan 

deze norm voldoen, zal de school besluiten een leerling 

niet opnieuw in te schrijven, tenzij sprake is van bijzondere 

omstandigheden. Als een leerling blijft zitten, mag hij/zij 

maximaal 5 onvoldoendes hebben.

Daarbij telt een 5 voor één onvoldoende, een 4 voor twee 

onvoldoendes en een 3 voor drie onvoldoendes. Een lager 

cijfer dan een 3 mag niet voorkomen op de lijst.

Voor doublanten 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo geldt:

1. De cijfers voor alle vakken vervallen, met uitzondering van 

de vakken waarvan het SE voldoende is afgesloten.

2. De cijfers voor alle praktische opdrachten vervallen, tenzij 

de docent, in overleg met zijn/haar sectie, gedeeltelijke of 

gehele vrijstelling verleent.

3. Letterkunde, dat is geïntegreerd in de lessen Nederlands, 

en Bewegingsonderwijs worden geheel overgedaan.

4. Een profielwerkstukbeoordeling die voldoende is afgerond, 

blijft staan.

5. Indien een leerling doubleert in 4 havo of 5 vwo doet hij/

zij in dat jaar zijn/haar profielwerkstuk in plaats van in 5 

havo of 6 vwo.

6. Excursies en de daaraan gekoppelde verplichtingen 

worden volledig overgedaan tenzij de docent, in overleg met 

zijn/haar sectie, gedeeltelijke of gehele vrijstelling verleent.

7. De wet regelt dat leerlingen die vakken hebben afgesloten, 

de daardoor vrijkomende studielast invullen met vervangende 

studielast van een gelijk aantal studielasturen. In het geval 

van vervangende studielast worden aanvullende eisen van 

het afgesloten vak en/of een ander vak gesteld.

TOELATINGSVOORWAARDEN VMBO-TL 4  HAVO 4
Algemeen

1. Er is een nieuwe wet in wording over de eisen bij de 

overstap van vmbo-TL 4 naar havo 4. In Zaandam is een 

convenant voor deze overstap waaraan alle Zaanse scholen 

die havo aanbieden zich conformeren. In het convenant 

staan de procedures en de eisen uitgewerkt voor deze 

overstap. Zodra de wet is aangenomen, zullen de afspraken 

conform de wet opgenomen worden in het convenant. 

Daarnaast zijn afspraken voor onze school:

2. De leerling heeft een positief havoadvies van de 

afleverende school ontvangen.

3. De leerling is bereid de Zomerschool te volgen. Het 

resultaat van toetsen die tijdens die extra lessen worden 

afgenomen, kan de plaatsing beïnvloeden.

Zomerschool

Vmbo’ers die zich aanmelden voor havo 4 op het Blaise Pascal 

College zijn verplicht de Zomerschool te volgen.

Voor een aantal vakken worden in de Zomerschool specifieke 

onderdelen behandeld en vaardigheden geoefend die de 

leerlingen niet of in mindere mate op het vmbo hebben 

gehad. Daarnaast maken ze kennis met de andere manier van 

leren en werken in de havo-opleiding. Met de Zomerschool 

zorgt het Blaise Pascal College voor optimale randvoorwaarden 

voor de vmbo-leerlingen, zodat zij beter in staat zijn om 

succesvol te zijn in havo 4 en 5.

De Zomerschool wordt gedurende drie weken direct na het 

vmbo-examen aangeboden. Het aantal lesuren varieert. Voor 

de meeste vakken is er een programma van 2 X 2 of 2 X 3 

lesuren, maar wie wiskunde B wil gaan doen, volgt 10 X 1 

uur en maakt twee toetsen. Na de drie lesweken worden de 

leerlingen met opdrachten de zomer ingestuurd.

Deze opdrachten worden aan het begin van het nieuwe 

cursusjaar nagekeken en besproken. Ook na de Zomerschool 

kunnen instromers uit het vmbo rekenen op een goede 

begeleiding. Zo zijn er in 4 havo extra uren Nederlands voor 

hen gepland.

Er zijn wel aanvullende toelatingsvoorwaarden per profiel en 

ook voor sommige keuzevakken. 

Profiel NG & NT

Je hebt examen gedaan in wiskunde. Aan de hand van de 

wiskundecursus wordt gekeken of je wiskunde B of wiskunde 

A in je profiel neemt. Ook moet er examen gedaan zijn in 

NASK 1 en/of NASK 2. Wanneer je geen examen hebt gedaan 

in NASK 1, krijg je in de Zomerschool extra werk. 

Profiel EM

Er moet examen gedaan zijn in wiskunde. Daarnaast zijn er 

voor een aantal profiel- en keuzevakken aanvullende voor-

waarden.

Profiel CM

Er moet examen gedaan zijn in een tweede vreemde taal 

(Frans of Duits). Daarnaast zijn er voor een aantal keuzevakken 

aanvullende voorwaarden.

TOELATINGSVOORWAARDEN HAVO 5  VWO 5
Er is een nieuwe wet in wording over de eisen bij de overstap 

van havo 5 naar vwo 5. Zodra de wet is aangenomen, zal 

de toelating conform de wet worden uitgevoerd. Vooralsnog 

staan de vigerende afspraken in deze gids. 

Van toelating tot het vwo kan sprake zijn als:

- een leerling niet meer dan één nieuw vak kiest en dit 

uiterlijk 1 mei van zijn examenjaar kenbaar maakt bij de 

decaan en de afdelingsleider van het vwo.

- het gemiddeld eindcijfer van de cijferlijst bij het 

havodiploma 7,0 of hoger is.

Bij een gemiddeld eindcijfer tussen de 6,5 en 6,9 gelden de 

voorwaarden:

- voor ieder van de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde is het eindcijfer minstens een 6;

- de leerling heeft examen gedaan in Frans of Duits en in 

wiskunde;

- ten minste vijf docenten van de leerling die een centraal 

examen hebben afgenomen, geven tijdens een vergadering 

een vwo-advies.

Bij een gemiddeld eindcijfer lager dan 6,5 is toelating tot het 

vwo niet mogelijk.

Een leerling die van 5 havo overstapt naar 5 vwo heeft geen 

recht op doubleren in 5 vwo.

EXAMENNORMEN
De examennormen worden gepubliceerd in de PTA’s van 5 

havo en 6 vwo en komen grotendeels overeen met de hiervoor 

genoemde bevorderingsnormen van de bovenbouw.
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