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WELKOM OP HET BLAISE PASCAL COLLEGE!

Beste achtstegroepers,

 

Wij vinden het leuk dat je dit boekje opent om te bekijken wat je allemaal 

bij ons kunt doen op het Blaise, zoals wij de school altijd noemen. We 

bieden niet alleen heel goed onderwijs en een fijne sfeer, maar zorgen 

ook voor veel extra dingen die jouw schooltijd bij ons onvergetelijk zullen 

maken.

 

Of je nu kiest voor regulier onderwijs in een van onze gemengde havo/vwo 

brugklassen,  internationaal, het gymnasium of tweetalig (in het Engels), of 

je nou wilt reizen naar het buitenland of het liever houdt bij een gezellige 

pretparkreis met je klasgenoten: het kan allemaal. Maar het belangrijkste 

is natuurlijk, dat onze school heel succesvol is: de meeste leerlingen slagen 

bij ons in een keer en trekken de wijde wereld in met een mooi havo of 

vwo diploma op zak!

 

Kom vooral op onze Open (Les)Dagen om rond te kijken, 

lesjes te volgen en de sfeer te proeven. Tot dan!

 

Renée Kloos

Rector
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VERSCHILLENDE BRUGKLASSEN 
b
as

is
sc
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Onderbouw  

1 2 3

Gymnasium tto Gymnasium tto Gymnasium tto 

Atheneum tto Atheneum tto Atheneum tto

Atheneum Atheneum Atheneum

Brugklas h/v 
internationaal 

Havo  
internationaal

Havo  
internationaal

Brugklas h/v Havo Havo

Bovenbouw 

4 5 6

Gymnasium Gymnasium Gymnasium 

Atheneum Atheneum Atheneum

Atheneum Atheneum Atheneum

Havo Havo  

Havo Havo  

Op onze school kun je op verschillende niveaus 

instromen. Het advies van jouw basisschool bepaalt in 

welke klas je plaats kunt nemen. Het kan een klas zijn 

met één niveau, of een brugklas van waaruit je kunt 

doorstromen naar de havo of het vwo. 

De verschillende niveaus zijn havo/atheneum, 

atheneum, atheneum tweetalig Engels en gymnasium 

tweetalig Engels. je kunt hier meer over lezen in de gids!   
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DE BRUGKLAS 

Havo / vwo brugklas
In de brugklas wordt lesgegeven op havo/vwo niveau. Je 

kunt dan goed ervaren of de havo of het vwo beter bij je 

past. Welke stroom je ook kiest, het is goed om te weten 

dat de havo en het vwo uitstekend voorbereiden op het 

vervolgonderwijs (hbo en universiteit). We hebben al 

jaren heel hoge slagingspercentages in beide afdelingen! 

Daarnaast kan je tijdens je opleiding bij ons veel extra’s 

doen: van internationaal tot Cambridge Engels of tot 

extra science of sport!  In de bovenbouw kan je kiezen 

voor bijvoorbeeld de Business School, de sportklas of de 

kunstklas. 
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VWO: ATHENEUM, ATHENEUM TTO EN GYMNASIUM TTO 

Atheneum
Je krijgt goed en modern onderwijs op ons atheneum. 

We hebben al jaren heel hoge slagingspercentages! Je 

kunt veel extra’s kiezen: van internationaal of Cambridge 

Engels tot extra vakken of sport! In de bovenbouw kan 

je kiezen voor de Business School waarmee je je goed 

voorbereidt op het bedrijfsleven.

Atheneum tweetalig
Atheneum tweetalig is een extra 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 altijd tegen!



Gymnasium 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.
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JE EERSTE JAAR OP HET BLAISE: VEILIGE SCHOOLTIJD,  
GOEDE BEGELEIDING

We starten het jaar in de eerste klas met onze 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 

activiteiten als suppen en bootcampen, boogschieten en 

obstakelraces en we sluiten af met een grote barbecue! 

Naast een mentor hebben alle eerste klassen ook 

leerlingmentoren. Dit zijn bovenbouwleerlingen die het 

leuk vinden jou te helpen zodat je je snel thuis voelt op 

het Blaise. Het hele jaar door zijn ze betrokken bij je klas 

en je kunt altijd bij hen terecht voor vragen.

Omdat we je in de loop van jouw schooltijd beter leren 

kennen, weten we steeds beter hoe we je moeten 

begeleiden. Je leert omgaan met huiswerk maken en je 

leert heel goed te plannen. Je krijgt je eigen planagenda 

en we geven je speciale cursussen om te leren plannen 

en organiseren zodat je je eerste jaar goed kunt 

volbrengen! 

Onze eerstejaars leerlingen zeggen vaak dat ze het heel 

fijn vinden op school. Dat komt vooral omdat iedereen 

zich op zijn/haar gemak voelt en zichzelf kan zijn. Wij 

vinden dat heel belangrijk en onze leerlingen ook!
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1.  Wat vond je het meest spannend toen je 
naar de middelbare school ging?

2.  Wat heb je gedaan tijdens de 
introductieweek op het Blaise?

3.  Wat vind je het leukste vak op school en 
waarom?

4.  Wat is jouw tip voor toekomstige 
brugklassers?

Rukiye, Noya
Lena, Rowen, Ka Yi



LEERLINGEN AAN HET WOORD 

RUKIYE: 

1) Nieuwe mensen die ouder zijn, de hoeveelheid 

huiswerk en of dat niet te veel zou zijn, 2) suppen, 

speurtocht in de omgeving, bootcampen bij het Twiske. 

Beetje leren plannen, leren leren 3) Talen in het 

algemeen: van m’n vader geleerd: een taal is ook een 

mens. 4) Wees blij en heb een positieve mindset. Wees 

niet bang voor wat er gaat komen. Doe een leuke outfit 

aan!

LENA:

1) Ik vond het spannend omdat ik in mijn eentje naar 

het Blaise Pascal ging, ik vond het ook wel eng dat we 

toetsen zouden krijgen en ineens moesten plannen  

2) Het suppen tijdens de introductie dag en elkaar eraf 

duwen was grappig! 4) Zorg dat je niet een te zware tas 

hebt en doe je jas uit in de klas. Doe je boeken in de 

kluis!!!! Je kan echt een nieuwe start maken en zijn wie 

je wilt zijn!

NOYA: 

1) Niets spannend 2) Ook suppen 3) Engels omdat dat een 

wereldtaal is en dat interesseert me. Ik ben ik fan van 

tekenen, omdat dat vak gegeven wordt door de leukste 

docent! 4) Doe wat je wilt en waar je plezier aan beleeft 

en kom voor jezelf op!

ROWEN:

1) Ik vond het spannend om de juiste lokalen te vinden. 

3) Frans is het leukste vak omdat ik daar goed in ben.  

4) Niet rennen door de gangen!

KA YI: 

1) nieuwe vrienden maken is spannend en natuurlijk al 

die onbekende gezichten 2) Het groepsspel dat we samen 

speelden op de eerste dag om een band met elkaar op te 

bouwen 3) Geschiedenis, leren over  

de oudheid en het verleden is interessant en leerzaam. 

4) Wees gewoon jezelf!
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TWEETALIG ONDERWIJS

TTO is een aparte stroom waarbij je veel lessen in het 

Engels krijgt. Waarom zou je dat willen? Omdat je na drie 

jaar het Engels op een (veel) hoger niveau zult beheersen 

en uit onderzoek blijkt dat je de bij TTO opgebouwde 

voorsprong nooit meer kwijt raakt! Het mooie is dat dit 

niet ten koste gaat van je Nederlands. Je hoeft ook 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, biologie, kunst, muziek en 

bewegingsonderwijs. De docenten hebben allemaal een 

Cambridgediploma en zijn speciaal opgeleid om lessen 

in het Engels te geven. Je krijgt ook IPad-ondersteuning: 

je gebruikt bij veel vakken een IPad om snel te zien of je 

iets beheerst!

Voor wie? Je krijgt TTO op het gymnasium en je kunt 

ervoor kiezen op het atheneum.
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UITSPRAKEN LEERLINGEN

Margarita, klas 2
 Ik ben blij dat ik voor TTO heb 
gekozen, ik zag meteen meer 
mogelijkheden voor de toekomst. 
Het leuke is dat er nu meer films 
en boeken zijn die ik begrijp. De 
wereld is nu beter te begrijpen.

Ward, klas 2 
Ik heb TTO gekozen 
want dan word ik snel 
beter in Engels! 

Danaz, klas 1
Hallo, ik ben Danaz. Ik heb het TTO gekozen omdat ik goed ben in 
Engels en omdat ik wel een uitdaging wilde. Ik vind het leuk dat 
we meer Engelse termen leren en dat we wennen aan informeel 
Engels met klasgenoten. Ik vind zelf alles veel makkelijker in het 
Engels.

Semi 
Het leukste aan de middelbare school is dat je allemaal 
nieuwe leuke kinderen ontmoet van verschillende leeftijden

Vinnie 
Het Blaise is een sportieve school!   
We doen veel sportieve activiteiten. 



Luna
Je voelt je hier gelijk thuis!

Miriam, klas 3 
TTO doen heeft mij heel erg geholpen en ik  ben er 
heel erg blij, dat ik het gekozen heb. Je leert heel 
veel nieuwe dingen en ik merk dat ik soms mijn 
ouders zelfs kan helpen met Engelse woorden.

Boaz
Internationaal vind ik super leuk omdat je daar leert over 
andere landen en culturen. Je leert verschillende talen 
spreken en hoe je discussies moet voeren. En natuurlijk 
het allerleukste: je gaat ook op reis, naar Londen, Brussel, 
Italië en nog veel meer. 

Maureen
Ik vind het leuk dat we nu echte 
tekenlessen krijgen, want ik teken nu veel 
meer op school dan op de basisschool!

Rosanne
Het Blaise Pascal is een super gezellige school 
waar je snel vrienden maakt!

Leonardo
Op het Blaise vind ik alles leuk, de 
docenten zijn aardig, en je leert veel 
nieuwe dingen omdat je allemaal nieuwe 
vakken krijgt die je op de basisschool niet 
hebt gehad. 

Milo
Ik vind het leuk hoeveel creatieve vakken we hier hebben, 
we hebben niet alleen tekenen maar leren bijvoorbeeld ook 
fotoshoppen, grafisch ontwerpen of met hout werken. 
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INTERNATIONAAL

Als je op het gymnasium of het atheneum zit, doe je 

altijd internationaal. Op de havo (in de brugklas) kan 

je hiervoor kiezen. Het Blaise is een Global Citizen 

Network school. Dat wil zeggen dat je lessen krijgt 

met een internationaal tintje. Je gaat veel op excursie, 

bijvoorbeeld naar Londen of Hannover en je leert 

onderzoek doen samen met leerlingen uit andere 

Europese landen. Na het derde jaar 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.

EXTRA REIZEN

Er zijn veel excursies op het Blaise Pascal College. 

Dat komt omdat onze leerlingenvereniging heel veel 

organiseert voor de leerlingen van het Blaise. Een paar 

voorbeelden van activiteiten waar je aan mee kunt doen: 

skireizen, stedentrips, sport excursies en pretparkreizen
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X-MODULES

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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We hebben een eigen sportveld met een speciale 

sportmuur. Dit wijst er al op dat we veel sporten op 

school! Het vak bewegingsonderwijs staat tot en met 

de examenklas op het rooster. Ook in de X-Modules 

kunnen leerlingen voor sport kiezen. We hebben elk jaar 

meerdere sportdagen voor de verschillende leerjaren, 

met bijvoorbeeld mountainbiken, bossaball en volleybal 

als activiteiten. We doen ook mee aan de landelijke 

schoolsportcompetitie (Olympic Moves) en spelen dan 

wedstrijden tegen andere scholen.

SPORTACTIVITEITEN
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TAALDIPLOMA’S: VAN CAMBRIDGE TOT DELF EN GOETHE 

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). 
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BOVENBOUW EXTRA’S: 

Op het Blaise gebeurt veel en kan veel, in de onderbouw 

maar ook in de bovenbouw! Hieronder vind je een 

paar voorbeelden voor wat allemaal mogelijk is in de 

bovenbouw: 

Kunst
Bij ons op school wordt veel aandacht besteed aan kunst 

en cultuur. Zo wordt er in de onderbouw naast vakken 

als tekenen en handvaardigheid ook lesgegeven in 

Photoshop en digitale vormgeving. We zijn een school 

vol tallent en in onze kunstklas kan er zowel op het vwo 

als de havo examen gedaan worden in het vak Kunst. 

Blaise Business School
In 4 havo en 4 vwo kun je kiezen voor de Blaise Business 

School. Dit is een extra programma waarin leerlingen 

leren te ondernemen. Je volgt gastlessen van topmensen 

uit het bedrijfsleven, je gaat op excursies en je doet 

mee aan projecten. Je sluit dit af met een officieel Vecon 

certificaat.

Bewegen, Sport en Maatschappij
Hou je van sport? En hou je van dingen organiseren? Bij 

BSM kan je dit allebei doen! Naast kennismaken met 

bekende en exotische sporten ga je sportevenementen 

organiseren en zelf les geven in jouw sport! 

Taalcertificaten 
Wil je een taalcertificaat halen? Dat kan! Of je nou voor 

Engels een certificaat wilt halen (Cambridge op alle 

niveaus) of liever voor Duits (Goethe certificaat) of Frans 

(Delf), het kan allemaal. 
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ICT

OP het Blaise zijn we voorlopers met ICT. We werken 

o.a. met Ipads om je te voorzien van goede feedback 

op je schoolwerk. Je kunt ook ICT cursussen doen bij de 

X-modules om jezelf erin te verdiepen of om de eerste 

stappen te zetten in de wereld van het programmeren. 
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WIE 
WORDEN 

JOUW 
DOCENTEN? 

WAT VIND JIJ HET ALLERLEUKSTE AAN  

DOCENT ZIJN? 

Het lesgeven zelf, maar ook het bedenken 

van nieuwe leuke projecten voor leerlin-

gen en het begeleiden van eerste klassers 

in hun eerste jaar hier op school.  

 

WAT VINDEN LEERLINGEN HET ALLERLEUKST 

TE DOEN TIJDENS JOUW LESSEN? 

De spreek opdrachten en de spelletjes. 

Bijvoorbeeld het murder mystery spel… 

aan de hand van clues (aanwijzingen) 

moeten leerlingen dan proberen op te 

lossen wie de moordenaar is!  

 

WAT IS JE FAVORIETE ENGELSE GERECHT? 

Een Sunday roast in een echt pub in 

Oxford. Toen at ik Yorkshire pudding met 

roasted vegetables… Een traditioneel 

gerecht dat alleen op de zondag wordt 

gegeten in Engeland. 

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN HET  

LESGEVEN OP HET BLAISE PASCAL? 

De school is klein dus iedereen kent  

elkaar. Dat zorgt voor een leuke band  

tussen de docenten en leerlingen.  

 

WAT IS DE TIP OM EEN MOOI KUNSTWERK TE 

KUNNEN MAKEN TIJDENS JOUW LES? 

Neem risico’s! Durf! Als je bijvoorbeeld nog 

nooit getekend hebt, ga dan juist aan het 

werk op een groot stuk papier! Niet bang 

zijn maar doen!  

 

WIE IS JOUW FAVORIETE KUNSTENAAR? 

Barnett Newman! Dat komt door de leegte 

van zijn vlakken maar de diepte van de 

kleuren die hij gebruikt in zijn schilderij-

en. Een kunstwerk van hem hangt in het 

Stedelijk Museum in Amsterdam. Ga daar 

eens langs!  

MENEER AMSDORF 
DOCENT KUNST 

MEVROUW VEENMAN 
DOCENT ENGELS 



WAAROM WILDE JIJ GRAAG OP HET BLAISE 

PASCAL COLLEGE KOMEN WERKEN? 

Omdat ik een oud-leerling ben. Ik heb hier 

vroeger een super leuke tijd gehad. Toen ik 

mijn opleiding tot gymdocent had afgerond 

wilde ik het liefst op deze school werken. 

We hebben hier veel materialen die we 

tijdens de gymles kunnen gebruiken. Daar-

door kunnen de leerlingen veel verschillen-

de sporten beoefenen. En we hebben ons 

eigen sportveld naast de school! 

 

WELKE TIP HEB JIJ VOOR LEERLINGEN DIE 

GYM HEBBEN IN DE BRUGKLAS? 

Check altijd het weerbericht! Als we buiten 

gymmen op ons sportveld heb je andere 

spullen nodig dan als we in de sporthal zijn.

 

VAN WELKE BEROEMDE SPORTER BEN  

JIJ EEN GROTE FAN? 

Michael Jordan, hij is de beste  

basketballer ooit! 

WAT VOOR TYPE DOCENT BEN JIJ? 

Ik ben heel duidelijk. Je weet bij mij 

precies waar je aan toe bent!  Ik laat je 

tijdens mijn lessen naast het maken van 

sommen ook wiskunde ervaren door mid-

del van bewegen. 

 

WAT IS HET BELANGRIJKSTE DAT LEERLINGEN 

LEREN TIJDENS JOUW VAK? 

Dat we met wiskunde de wereld om ons 

heen kunnen begrijpen en problemen 

kunnen oplossen. 

 

WAT IS HET BELANGRIJKSTE OM MEE  

TE NEMEN NAAR EEN LES WISKUNDE? 

Een geodriehoek, om je zin in  

wiskunde op te kunnen meten!  

WAAROM BEN JE DOCENT BIOLOGIE  

GEWORDEN? 

Dat gebeurde echt per ongeluk! Eigenlijk 

wilde ik onderzoek doen naar DNA. Toen ik 

jong was wilde ik altijd juf op een basis-

school worden. Toen ik erachter kwam dat 

onderzoek doen best saai is en vaak jaren 

duurt, besloot ik mijn twee dromen te 

combineren en biologie docent te worden.  

WAAROM WORDT HET VAK BIOLOGIE  

GEGEVEN OP DE MIDDELBARE SCHOOL? 

Voor je eigen gezondheid is het belangrijk 

om de werking van het menselijk lichaam 

te kennen. En we hebben het natuurlijk 

ook over de natuur om ons heen.  

WAT IS HET MEEST BIJZONDERE OBJECT  

IN HET BIOLOGIELOKAAL? 

Het meest bijzondere object is het op-

gezette Siamese tweeling kalf dat  in het 

lokaal staat. Siamese tweelingen zijn zeer 

zeldzaam, dus kom een keer langs in het 

biologielokaal om deze te bewonderen!  

MEVROUW FONDS 
DOCENT BIOLOGIE  

MENEER KOOPMAN 
DOCENT WISKUNDE 

MENEER TEN HOOPE 
DOCENT LICHAMELIJKE 
OPVOEDING 
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UITNODIGING

Ben je inmiddels nog nieuwsgieriger geworden? Hieronder vind je de momenten waarop je van harte welkom bent om 

langs te komen en om alles te weten te komen over ons onderwijsaanbod, de schoolvakken, de speciale stromingen 

en de keuzemogelijkheden. Je proeft de sfeer bij ons op school, je ontmoet onze docenten en je mag natuurlijk al je 

vragen stellen! 

Blaise Pascal College                      

Volg ons op:     

     blaisepascalcollege 

     Blaise Pascal College

Info avonden voor ouders groep 8: 

Ma. 29-11-2021 - 19.30-21.00 uur

Di. 07-12-2021 - 19.30-21.00 uur

Inschrijven: www.blaisepascalcollege.nl

Open Lesmiddag – de online versie 

Woensdag 24 november 2021

15.30-16.30 

Inschrijven: www.blaisepascalcollege.nl

OPEN HUIS
voor ouders en leerlingen groep 7 en 8

zaterdag 15 januari 2022

10:00 – 13:00 uur

inschrijven niet nodig!

OPEN LESDAGEN
voor leerlingen groep 7 en 8

12 januari en 2 februari 2022

inschrijven op: www.blaisepascalcollege.nl





Contact
Wil je meer weten?

Kijk dan op www.blaisepascalcollege.nl, www.welkomophetblaise.nl of stel je vraag aan Roeland Dijkema 

(afdelingsleider van de brugklassen) en mail naar: r.dijkema@blaisepascalcollege.nl


