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1 Persoonlijke gegevens

van onze school

Blaise Pascal College
Pascalstraat 4
1503 DA Zaandam
www.pascalcollege.nl
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2 Voor alle nieuwsgierige

groep 8–leerlingen

Wij vinden het leuk dat je dit boekje opent om te bekijken
wat je allemaal bij ons kan doen op het Blaise Pascal College!
Bijna alles wat je bij ons op school doet, is erop gericht je
grenzen te verleggen. Als Blaise Pascalleerling kom je verder
dan je dacht. Je leert wat er allemaal te beleven is in de
wereld die groter is dan ons schoolgebouw. Ook leer je
samenwerken met leerlingen in en buiten je klas (misschien
zelfs wel met leerlingen uit het buitenland).
Door de verschillende schoolvakken ontdek je hoe mooi,
bijzonder en complex onze wereld is.
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Of je nu kiest voor regulier
onderwijs, internationaal
onderwijs, het gymnasium of
tweetalig onderwijs, samen
bereiken we je doel. Jij vertrekt
na je Blaise Pascaljaren als
wereldwijze burger met een of
meer belangrijke diploma’s, een
schat aan kennis en ervaringen
en mooie herinneringen aan
jouw schooltijd.
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3 Locatie
Het Blaise Pascal College bestaat al ruim 60 jaar. Ons schoolgebouw
is aantrekkelijk en doet nieuw aan, omdat er vier jaar geleden
grondig vernieuwd is. Dat zal je zelf vast ervaren als je langskomt
op een van onze masterclasses of tijdens het Open Huis. Daarnaast
is het gebouw overzichtelijk: er zijn drie verdiepingen en twee
vleugels, zodat je snel de weg kent.
Op je route door de school kom je veel tegen: een grote aula met
kantine en toneel, een eigen sportveld, twee sportzalen, een groot
muzieklokaal en verschillende kunstlokalen, een mediatheek en
een bèta-laboratorium.
In elk lokaal staat moderne apparatuur zodat je op een
afwisselende manier onderwijs krijgt.

8

4 Ons onderwijs, wat kies jij?

basisschool

Onderbouw
1

2

3

Gymnasium tto /
internationaal

Gymnasium tto /
internationaal

Gymnasium tto /
internationaal

Atheneum tto /
internationaal

Atheneum tto /
internationaal

Atheneum tto /
internationaal

Atheneum
internationaal

Atheneum
internationaal

Atheneum
internationaal

Brugklas h/v
Internationaal

Havo
internationaal **

Havo
internationaal

Brugklas h/v

Havo **

Havo

Bovenbouw
4

5

6

Gymnasium *

Gymnasium *

Gymnasium *

Atheneum *

Atheneum *

Atheneum *

Havo Vecon
Business School

Havo Vecon
Business School

Havo

Havo

*	In de bovenbouw kun je kiezen
voor internationaal.
**	Je kunt ook opstromen naar 2 vwo.
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5 Leerlingen aan het woord

Chanita (klas 1)

Jinxin (klas 1)
Ik heb de eerste week heel erg
genoten van de introductieweek.
De activiteiten en spelletjes vond ik
heel leuk. Aan het eind van de week
wist ik de naam van iedereen. TTO
vind ik goed om te hebben, dan leer
ik goed Engels. Internationaal is
chil!, Ook is het cool om meer van
de goden te leren bij Latijn.
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Julia
Voor de projecten bij internationaal
is gekozen voor interessante thema’s
die vaak heel erg actueel zijn zoals
klimaatverandering, ruimtevaart en
onderzoek doen.

Thomas (klas 4)

Het Blaise Pascal is kleinschalig
en er is een gezellige sfeer op
school. De meeste leerlingen
kennen elkaar wel en iedereen
maakt vrienden.

Maxim (klas 2)
Ik houd erg van X-modules, omdat je hierbij 2 uur in de
week een les volgt die je zelf uitkiest. Als je van actieve
bezigheden houdt, kan je bijvoorbeeld beachvolleyball
doen of racketsport. Ik deed racketsport. Bij deze
X-Module doe je verschillende sporten met rackets,
zoals: badminton, tennis, en tafeltennis.

Sarah (klas 4)
Ik ben Sarah en ik ben leerlingmentor van klas 1D, samen met een
klasgenoot van mij. Wij zijn meteen bij de eerste kennismakingsdag en daar
leggen we veel uit over de middelbare school. Vervolgens zijn we ook bij de
introductieweek zodat de nieuwe eersteklassers (jullie) ons ook goed leren
kennen. Als het schooljaar echt begint, kunnen jullie altijd naar ons toe komen als
je problemen hebt. Wij kunnen bijvoorbeeld advies geven over wat je moet doen
als je moeite hebt met een bepaald vak of als je nog erg moet wennen.
Wat leuk is aan onze school is dat je met sommige docenten echt een klik kan
hebben. Je praat veel met hen als je les krijgt natuurlijk, maar als je goed met de
docent kan opschieten, is het niet raar dat je even een praatje met hen maakt.
Ook vind ik dat de school veel probeert te helpen met je toekomst, ze vertellen je
alles wat je moet weten over je voortgang op school en over je vervolgopleiding.
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6 Snel Wennen
We starten het jaar in de eerste klas met de beroemde Intro Week.
Tijdens deze week kom je alles te weten over onze school, je nieuwe
docenten en je mentor, jouw nieuwe klasgenoten en jaargenoten.
Behalve dat je deze week veel introductielessen krijgt, organiseren
we ook een survivaldag met activiteiten als boogschieten en
vlottenbouwen, een sportdag en we sluiten af met een disco.
Naast een mentor hebben alle eerste klassen ook leerlingmentoren.
Dit zijn bovenbouwleerlingen die het leuk vinden jou te helpen om
je snel thuis te voelen op het Blaise Pascal. Het hele jaar door zijn
ze betrokken bij je klas en je kunt altijd bij hen terecht voor vragen.
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7 Leren Plannen
Goed kunnen plannen is heel belangrijk om succes te kunnen
hebben op de middelbare school. Daarom besteden we hier
heel veel aandacht aan. Het eerste half jaar leren we je
plannen met behulp van agenda’s
en planners. Als je het fijn
vindt, kun je de rest van
het jaar terecht bij het
planuur van het Blaise
Pascal College.
Elke week op
vrijdagmiddag krijg je
hulp met het plannen
van al je werk. Elke
donderdagochtend is er
studiehulp. Je kunt dan
langskomen voor hulp bij
alle vakken die je hebt.
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8 TTO… A Great Opportunity!
TTO is een aparte stroom waarbij je veel lessen in het Engels
krijgt. Waarom zou je dat willen? Omdat je dan na drie jaar een
voorsprong hebt in het gebruik van het Engels voor de rest van je
leven! Het mooie is dat dit niet ten koste gaat van je Nederlands.
Omdat je een talenknobbel ontwikkelt, pik je lesstof sneller op. Je
hoeft niet goed te zijn in Engels als je bij ons begint. Je leert het
vanzelf tijdens de lessen.
Naast extra lessen Engels, krijg je de volgende vakken in het Engels:
aardrijkskunde, levensbeschouwing, wiskunde, Latijn (als je
gymnasium doet), biologie, kunst, muziek en bewegingsonderwijs.
De docenten hebben allemaal een Cambridgediploma en zijn
speciaal opgeleid om lessen in het Engels te geven.
Voor wie?
Je krijgt TTO op het gymnasium en je kunt ervoor kiezen op het
atheneum.
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Waarom heb je
voor TTO gekozen?
‘omdat het mij leuk en interessant leek
om sommige vakken in het Engels te
krijgen omdat het meer een uitdaging
was dan in het Nederlands.’

Wat je vind je
leuk aan TTO?

‘Ik vind het leuk dat je vakken in het Engels krijgt
en dat je meer leert over de taal zelf en het beter
leert spreken wat ik best belangrijk vind omdat het
overal in de wereld gesproken wordt.’

Wat vind je minder
leuk aan TTO en
vind je het moeilijk?
‘Ik heb nu nog eigenlijk niks wat ik minder leuk vind, en sommige
woorden zijn lastig, maar het is prima te doen. Want als je iets niet
snapt of iets moeilijk vindt, kan ik het altijd vragen of docenten het
in het Nederlands uit wil leggen.’
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9 Internationaal, verleg je

grenzen

Als je op het gymnasium of het atheneum zit, doe je altijd
internationaal. Op de havo (in de brugklas) kun je hiervoor
kiezen. Het Blaise Pascal College is een Nuffic / Global Citizen
Network school. Dat wil zeggen dat je lessen krijgt met een
internationaal tintje. Je gaat veel op excursie, leert leerlingen uit
andere Europese landen kennen en werkt met hen samen om
een onderzoek op te zetten. Aan het einde van je schooltijd krijg
je het officiële diploma waaruit blijkt dat jij klaar bent voor een
internationale toekomst. Dit certificaat helpt je bij de toelating tot
een opleiding in binnen- of buitenland.
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Voor Wie?

Je krijgt internationaal standaard
op het vwo. Daarnaast kun je
ervoor kiezen in de brugklas
havo/vwo.

Excursies en
Uitwisselingen

Klas 1

3-daagse reis
naar Londen

Klas 2

3-daagse reis
naar Hannover /
Brussel

Bovenbouw
(als je internationaal in de bovenbouw kiest)

5-daagse uitwisseling met
Venetië en Sevilla
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10 Gymnasium en Atheneum

tweetalig

Met het gymnasium maak je een reis in de tijd. Van de oude
Romeinen en Grieken kunnen we veel wijze lessen leren. Zoals
Plato al zei: “Jezelf overwinnen is je grootste overwinning.” Ons
gymnasium is tweetalig, zo leer je naast een oude taal ook
heel snel een nieuwe en beheers je het Engels perfect.
Atheneum tweetalig is een mooie uitdaging!
Veel studies op de hogescholen en
universiteiten zijn (deels) in het Engels. Of je
nu kiest voor een economische studie, voor
psychologie, een medische opleiding of een
studie in de techniek, je komt het Engels veel
tegen. Als je er al goed in bent, heb je dus
een groot voordeel. Of je nu reist, studeert of
werkt in het buitenland, het komt altijd van
pas. Je hoeft nu nog niet goed in Engels te
zijn om dit te kiezen; dat word je wel bij ons!

Oudleerling Titus, vwo-einde
xamen 2015
Sinds drie jaar volg ik een univer

University College. Dit is een vol

waarbij je de vrijheid krijgt om

stellen terwijl je naar je maste

‘University Colleges’ komt het

goed beheerst. Niet alleen om

ledig Engelstalige opleiding
je eigen bachelor samen te

r toewerkt. Voor dit soort

van pas wanneer je het Engels
door je opleiding heen te kom

en
Veel vrienden die ik in deze tw
ee
schooljaren heb gemaakt, kom
en van buiten Nederland en in
sommige gevallen zelfs van bui
ten Europa.
maar ook op sociaal gebied.
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sitaire studie bij Amsterdam
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11 Atheneum

Wil je liever geen vakken in het Engels volgen,
dan hebben we ook ‘gewoon’ atheneum. Ontdek
de zwaartekracht bij natuurkunde, leer moderne
vreemde talen zoals Engels, Frans en Duits en kom
veel te weten over andere culturen. Verder pik je
veel onderzoekvaardigheden op. Daarnaast kun je
erop rekenen dat we je perfect voorbereiden op het
eindexamen, zodat je een diploma met veel extra’s
binnenhaalt.
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12 Havo (havo/vwo brugklas)
De afgelopen jaren is het programma op de havo flink uitgebreid.
Behalve dat we goed en modern onderwijs geven, behoren we met
onze eindexamenresultaten bij de beste 2% van de havo-scholen
in Nederland. In onze havo-stroom kun je veel extra’s kiezen:
In de eerste tot en met de derde klas kun je bijvoorbeeld kiezen
voor ‘internationaal’, net als op het atheneum en gymnasium:
je gaat vaak op excursie, leert leerlingen uit andere Europese
landen kennen en werkt met hen samen om een onderzoek op te
zetten. Natuurlijk ga je ook reizen. In de bovenbouw kun je kiezen
voor de Business School waarmee je je goed voorbereidt op het
bedrijfsleven.
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13 X-Modules, verbreed je blik!
In klas 1 en 2 van de havo staan de X-Modules op het programma.
Dat zijn keuzevakken. Je kunt vier keer per jaar kiezen uit
activiteiten als: websites maken, free running, jeugdliteratuur,
topvoetbal, racketsport, muziek remixen, een animatiefilm
maken, beeldhouwen of bootcamp.
In klas 2 van de havo mag je een
jaar lang een onderdeel kiezen
waarin je je specialiseert: sport,
science, studie of kunst. Dit kan
ook weer van pas komen bij
vervolgopleidingen.
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14 Extra reizen
Er zijn veel excursies op het Blaise Pascal College. Dat komt omdat
onze leerlingvereniging heel veel organiseert voor de leerlingen
van het Blaise Pascal.
Hieronder staan een paar voorbeelden van activiteiten waaraan je
mee kunt doen:

*	Schoolfeest (onder- en bovenbouw)
*	Walibi Fright Night (klas 3 en bovenbouw). We gaan een

avondje
griezelen in Walibi. We ver
trekken om 16.00 uur en
hopen om
0.30 uur weer heelhuids
terug te zijn. Kosten € 45.
*	Antwerpen (klas 3 en bovenbouw)
*	Kerstshoppen in Keulen (klas 3 en bovenbouw)
*	Filmnacht (bovenbouw)
*	Winter-Efteling (onderbouw)
*	Kerstgala (onderbouw)
*	Schaatsen in Biddinghuizen
*	Skiën Alpine Center Bottrop, Duitsland (klas 3 en boven
bouw)
Pretparkreis Bobbejaanl
*	(on
and België
der- en bovenbouw)
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15 Andere talenten?
Op het Blaise Pascal College kun je van alles doen om meer
over jezelf te ontdekken: van acteren, zingen of dansen, tot
je talent voor talen waarmaken of een sportfanaat worden.
Houd je van acteren en optreden? Dan hebben we elk jaar een
toneelopvoering en organiseren we concertavonden waarbij jij je
talent kunt laten zien aan een groot publiek. Ben je gek op sport?
Met de X-modules sport en bij schooltoernooien laat jij zien hoe
sportief je bent.

Als je talent hebt voor taal, kun je voor
zowel Engels, Duits als Frans een extra
taalopleiding volgen. Daarmee haal je
een internationaal erkend diploma voor
Cambridge, van Delf (Frans) of Goethe
(Duits). In de bovenbouw van de havo
kies je er misschien voor om van jezelf
een echte ondernemer te maken die alles
weet over (internationale) bedrijven en
bedrijfsvoering.
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16 Uitnodiging Open Huis
Ben je inmiddels nog nieuwsgieriger geworden? Kom dan naar ons
Open Huis op zaterdag 1 februari!
Op zaterdag 1 februari 2020 staan vanaf 10.00 uur de deuren van het
Blaise Pascal College wijd open voor jou, leerlingen uit groep 7 en
8 en jullie ouders. Tijdens je bezoek kom je alles te weten over ons
onderwijsaanbod, de schoolvakken, de speciale stromingen en de
keuzemogelijkheden. Inschrijven voor het Open Huis is niet nodig,
iedereen is welkom op zaterdag 1 februari tussen 10 uur en 13.30 uur.
Je kunt ook meedoen aan de Open Lesdagen voor alle leerlingen uit
groep 8 op 15 januari en op 5 en 13 februari.
Tijdens deze lesdagen volg je lessen in twee vakken van het Blaise
Pascal College. Je proeft de sfeer bij ons op school, je ontmoet onze
docenten en je mag natuurlijk al je vragen stellen! We zien je heel
graag in de les zitten.
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17 Contact
Wil je meer weten? Bezoek dan onze website:
Lees daar bijvoorbeeld de blogs van onze nieuwe
brugklasleerlingen.
Heb je nu al vragen? Stel ze aan Roeland Dijkema (de afdelingsleider
van de brugklassen) en mail naar: r.dijkema@pascalcollege.org.
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Blaise Pascal College, Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam

