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Van praktijkschool tot gymnasium. 
SOVON verenigt vrijwel alle voortgezet 
onderwijs- niveaus in één organisatie. 
Onze negen scholen hebben hun eigen 
identiteit en aanbod, maar we voelen 
ons met elkaar verbonden in het doel 
om iedere leerling zijn of haar talenten 
maximaal te laten ontplooien.

Speciale editie van de middelbare scholen van SOVON voor ouders en groep 8-ers van de basisschool.

AL HET ONDERWIJS
BINNEN ÉÉN STICHTING

EEN SOEPELE OVERGANG

NAAR HET VO IN 5 STAPPEN
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SAMEN SOVON
Loop meerdere scholen binnen van SOVON, en je ziet een andere uitstraling, een andere oriëntatie 
en een andere onderwijsinhoud. Die verscheidenheid koesteren we. Het is gebaseerd op de overtui-
ging dat elk kind ‘eigen’ is en het verdient om het onderwijs te krijgen dat het beste bij hem past. 
Sterker nog, de verschillen zijn er niet alleen tussen de scholen onderling, maar ook op de school 
zelf. Het ene kind vraagt nu eenmaal om een andere benadering dan het andere.
SAMEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
Ondanks deze diversiteit is er ook veel dat ons verenigt. Niet voor niets zijn wij samen 
SOVON. Wij voelen ons verbonden in het streven om kinderen te begeleiden naar hun 
plek in de samenleving van de 21e eeuw. Wij willen hen uitrusten met kennis en kunde 
die actueel en relevant is. Daarvoor werken we ook samen met bedrijfsleven, overheid 
en andere partners. Met hen zorgen we ervoor dat ons onderwijs een afspiegeling is van 
de dynamische wereld van nu.

LEUKE MENSEN
Maar kinderen voorbereiden op de toekomst, vergt meer dan het aanleren van kennis en 
vaardigheden. Wij vinden het ook belangrijk dat zij zich sociaal-emotioneel ontwikkelen 
en ‘leuke mensen’ worden. Bij SOVON werken we elke dag aan een positief schoolkli-
maat, waarin leerlingen en medewerkers bij elkaar betrokken zijn en elkaar respecteren.

Op de basisschool ontluiken de talenten van kinderen, in het voortgezet onderwijs 
moeten deze talenten verder aangemoedigd en ontplooid worden. Althans, dat vinden 
wij bij SOVON. Een mooie, waardevolle opdracht. Waar dat bij kinderen toe leidt? Daar 
zijn wij net zo nieuwsgierig naar als iedereen.

AL HET ONDERWIJS
BINNEN ÉÉN STICHTING

Hulpmentor
‘‘Ik zit in 5 atheneum en als hulpmentor ben ik er voor brugklas-

sers. De middelbare school roept altijd veel vragen op: hebben 

we veel huiswerk? Hoe werkt dat met al die verschillende 

lokalen? Zijn de docenten een beetje leuk? Bij dat soort vragen 

kunnen wij helpen.’’

Leerling Berger Scholengemeenschap

WIERINGERWERF

HEERHUGOWAARD
BERGEN

ALKMAAR

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8,
Er breekt voor u een spannende tijd aan omdat uw dochter of 
zoon samen met u een keuze gaat maken op welke school voor 
voortgezet onderwijs uw kind zich gaat inschrijven. Dit is een 
belangrijke keuze, want uw kind zal een groot deel van zijn of 
haar jeugd op deze school doorbrengen. De kennis en vaardig-
heden die uw kind hier opdoet, en nieuwe vriendschappen die 
hier worden gesmeed, vormen belangrijke bagage voor de rest 
van zijn of haar leven. Ik nodig u dan ook graag uit om via deze 
krant kennis te maken met de scholen van de Stichting Open-
baar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). 
SOVON bestaat uit negen scholen, van praktijkschool tot en 
met gymnasium, in de gemeentes Alkmaar, Bergen, Heerhugo-
waard en Hollands Kroon.

Met ons brede en diverse aanbod onderscheiden wij ons van de 
overige besturen in de regio. Hierdoor zijn wij in staat om onze 
leerlingen niet alleen gebruik te laten maken van de voorzienin-
gen op de eigen school, maar ook die van de collega-scholen. 
In de praktijk betekent dit dat leerlingen les kunnen krijgen 
op verschillende locaties om gebruik te maken van specifieke 
voorzieningen, bijvoorbeeld om te leren koken, zich te scholen 
in technische vakken of kunst- en cultuuronderwijs te volgen.

Met 6.700 leerlingen en 875 medewerkers is SOVON het groot-
ste bestuur in de regio Alkmaar. De verschillende scholen zijn 
daarentegen kleinschalig en hebben elk een eigen profiel. Door 
de grootte van onze organisatie kunnen wij veel investeren in 
het personeel en de kwaliteit van het onderwijs. Daardoor is 
een krachtige en solide organisatie ontstaan.

SOVON is een openbaar schoolbestuur. Dat houdt in dat iedere 
leerling ongeacht (religieuze) afkomst, achtergrond en oplei-
dingsniveau welkom is op één van onze scholen. Graag willen 
wij samen met u ook de talenten van uw kind verder ontwikke-
len!

René Rigter, voorzitter College van Bestuur SOVON

Voortgezet onderwijs begint voor ons met het besef dat íeder kind 
recht heeft om zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken. 
Met ons diverse en eigentijdse onderwijsaanbod, onderscheidend in de 
regio, maken wij dat mogelijk. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 
professionals. Wij zijn samen SOVON.
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Om ervoor te zorgen dat iedere groep 8-leerling de beste start maakt in het voortgezet 
onderwijs, doorlopen we een zorgvuldig traject. Ook ouders hebben een rol in een soepele 
overgang. Dit zijn de stappen:

MAGISTER MAAKT HET 
SCHOOLLEVEN MAKKELIJKER

KLAAR OM TE KAFTEN

Rooster en cijfers checken, inschrijven voor ouderavonden. Moderne software 
maakt het leven van middelbare scholieren (en hun ouders) makkelijker. Heel 
veel informatie over praktische schoolzaken en de voortgang van een kind zijn 
niet meer afkomstig van diverse bronnen, maar overzichtelijk verzameld op één 
digitaal platform.

Aan het begin van een schooljaar weet je één ding zeker: er moet gekaft worden! 
Kinderen krijgen schoolboeken doorgaans in bruikleen. Dan is het belangrijk om ze 
goed te beschermen tegen kreuken, scheuren en vlekken.

1. In het najaar krijgt uw kind het voorlopig schooladvies. U kunt zich nu 
serieus gaan oriënteren op een geschikte middelbare school. Ook SOVON 
houdt in deze periode open huis, zodat u kunt kennismaken met het aan-
bod en de sfeer op onze scholen.

2. Daar is het dan: het definitieve schooladvies! U ontvangt ook het advies-
formulier. Daarmee kunt u uw kind tijdens de aanmeldingsweek van 1 tot 
en met 5 maart 2021 aanmelden bij de middelbare school van uw keuze.

1. 
2. 
3. De basisschool meldt zich bij de middelbare school voor de overdracht 

van het leerlingdossier (onder meer met alle toetsuitslagen). Daarna is er 
ook nog persoonlijk contact (warme overdracht).

4. In april of mei 2021 legt elke groep 8-leerling in Nederland een eindtoets 
af. Scoort uw kind beter dan op basis van het schooladvies verwacht mag 
worden? Dan moet de basisschool het advies heroverwegen. Naar bene-
den bijstellen kan nooit.

5. Wilt u het gewijzigde advies opvolgen, dan meldt de basisschool dit bij 
de middelbare school in kwestie. U geeft zelf het bijgestelde adviesfor-
mulier af. Daarmee is alles gereed voor een nieuwe fase in het leven van 
uw kind (en mogelijk van uzelf). Veel succes en plezier daarbij!

EEN SOEPELE OVERGANG NAAR HET VO IN 5 STAPPEN

Kaften, wie is er niet mee opgegroeid? Aan de keukentafel 
knutselen met schaar, kaftpapier en plakband is traditie geworden 
in de middelbare schooltijd. Op YouTube zijn tegenwoordig allerlei 
instructiefilmpjes te zien, maar hierbij nog een aantal leerzame kafttips:

• Kaftpapier is er in allerlei soorten en maten. Over het algemeen 
geldt: hoe dikker het papier is, hoe beter het boek beschermd       
wordt.

• Ook andere papiersoorten komen in aanmerking. Denk aan 
inpakpapier en behang. Zelfs de papieren tasjes van modezaken zijn 
geschikt als kaftpapier. Wel nu al beginnen met verzamelen!

• Verstevig het papier op de rug en om de hoeken van de boekenkaft 
met een extra stuk tape. Dit zijn de kwetsbare gedeeltes.

• Label de boeken, zowel aan de voorkant als op de rug en eventueel 
met unieke tekeningen of andere versierselen, zodat altijd de juiste 
boeken in de schooltas meegaan.

• Niet in de wieg gelegd voor het 
traditionele kaften? Tegenwoordig 
worden er ook rekbare, plastic kaften 
verkocht, die in een handomdraai om 
een boek gelegd kunnen worden.

SOVON-scholen gebruiken Magister als leerlingadministratiesysteem. 
Leerlingen kunnen via website en app op hun mobiele telefoon zien 
welke cijfers zij hebben gehaald, wat hun lesrooster is en welke 
huiswerkopdrachten zij hebben gekregen. Magister helpt hen om grip te 
krijgen en te houden op hun schoolleven. 

Met elkaar bespreken
Ook voor ouders biedt Magister fijne handvatten. U kunt zich online 
inschrijven voor ouderavonden. Meekijken met de cijfers van uw kind? 
Check. Het is zelfs mogelijk een pushbericht te krijgen bij een nieuw of 
gewijzigd cijfer. Of uw kind dat ook wil, is vers twee. Dat moet u met 
elkaar bespreken. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de school waar uw kind 
is ingeschreven een brief met inloggegevens en instructie voor Magister, 
zowel voor het Web als de App. Heeft u twee kinderen in het voortgezet 
onderwijs? Geen probleem. U kunt in dezelfde omgeving soepel 
schakelen tussen hun gegevens.



Hoe breed of gespecialiseerd ook, alles wat wij leerlingen aanreiken staat in het teken van 
ons motto ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. Voor dat mooie persoonlijke 
ontwikkelingsproces zetten we een mix van lesboeken en digitale hulpmiddelen in. En we 
verzorgen tweetalig onderwijs binnen havo en vwo (Engels/Nederlands). Allemaal met als doel 
onze leerlingen uit te laten groeien tot zelfbewuste burgers die geloven in hun kwaliteiten.

ONDERWIJS DAT BIJ JE PAST STEDELIJK DALTON COLLEGE ALKMAAR

De middelbare school wordt leuker als het aansluit op de dingen waar je plezier in hebt. Ben je 
muzikaal en artistiek aangelegd, houd je van techniek of ga je liever voor sport, kunst of een 
andere keuzemodule? Bij het Stedelijk Dalton College krijgen leerlingen naast het basisprogram-
ma alle ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen in één van onze drie richtingen: 
Original, On Stage of Tech(nasium).

We willen niet alleen dat onze leerlingen de kennis en vaardigheden opdoen waarmee 
ze verder kunnen in het leven, maar ook dat ze zich als persoon ontwikkelen. Wij stimu-
leren samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Gelukkig staan ze er niet 
alleen voor. Er is elke week een coachgesprek om de planning voor de komende week 
te bespreken.  

Stedelijk Dalton College AlkmaarArubastraat 4, 1825 PV AlkmaarTel.  (072)  562 50 00info@daltonalkmaar.nlwww.daltonalkmaar.nl       @daltoncollegealkmaar

DIT IS DALTON

CONTACT

SCHOOLNIVEAUS STEDELIJK DALTON COLLEGE ALKMAAR

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

OSG WILLEM BLAEU
ZOEK, ONTDEK, LEER EN VERBETER DOOR TE OEFENEN

GELOOf IN JE KWALITEITEN

Breed en gespecialiseerd tegelijk. Het kan bij osg Willem Blaeu. Wij zijn een scholengemeenschap 
met alle typen onderwijs onder één dak, van vmbo-b tot en met gymnasium. Daarnaast zoomen 
we in op kinderen met een bovengemiddelde sportaanleg. Wij zijn een Topsport Talentschool, de 
enige in de regio Alkmaar.  Wij helpen de toppers in de dop om sport en studie zo goed mogelijk te 
combineren.

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

VAN HARTE WELKOM!

CONTACT
OSG Willem Blaeu
Robonsbosweg 11
1816 MK Alkmaar
Tel. (072) 512 24 77
osg@willemblaeu.nl
www.willemblaeu.nl
       @osgwillemblaeu
www.facebook.com/OSGWillemBlaeu/

SCHOOLNIVEAU WILLEM BLAEU

Stromen vmbo-leerlingen (basis en kader) van het Stedelijk Dalton Colle-

ge Alkmaar en osg Willem Blaeu door naar de bovenbouw, dan komen zij 

terecht op het Van der Meij College. Heeft u een kind dat graag leert in de 

praktijk? Dan is het Van der Meij College de juiste plek! Na het behalen van 

een kb-diploma is er (net als voor leerlingen met een tl-diploma) door-

stroom mogelijk naar een mbo 4-opleiding. Het onderwijs op het Van der 

Meij College is heel geschikt voor leerlingen die creatief zijn, graag in de 

keuken staan, willen sleutelen, een game willen ontwerpen, van techniek 

houden, of anderen willen helpen. 

Wij zeggen: Volop keuze voor de toekomst!

Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1

1823 DS Alkmaar
Tel. (072) 567 55 70

info@vandermeijcollege.nl

www.vandermeijcollege.nl

U bent van harte welkom op onze open dag op woensdag 3 februari 2021 

van 19.00 tot 21.00 uur (onder voorbehoud ivm corona).

“Ik had niet verwacht dat ik al zo veel mensen zou leren ken-

nen. Toen ik hier op school kwam vond ik het best spannend, 

maar na een week voel je je helemaal thuis op het Dalton. 

Ik heb de beste mentoren die er zijn en ook al veel vriendin-

nen buiten de klas.” 

Ryanne

Ouderinformatieavond
dinsdag 17 november 2020 
om 19.30 uur

dinsdag 12 januari 2021
om 19.30 uur

donderdag 26 november  
(Technasium) om 19.30 uur

Open huis
Woensdag 10 februari 2021 van 
15.00 tot 20.30 uur 

Ivm het corona-virus zijn deze 
activiteiten onder voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de meest 
actuele informatie!

VAN HARTE WELKOM!

Ouderinformatieavond: 
woensdag 18 november 2020 
om 19.30 uur

woensdag 20 januari 2021 
om 19.30 uur

Open huis:
vrijdag 29 januari 2021 van 
15.00 tot 21.00 uur

Ivm het corona-virus zijn deze 
activiteiten onder voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de meest 
actuele informatie!

34

mailto:info@daltonalkmaar.nl
https://www.daltonalkmaar.nl/dit-is-dalton/
https://www.instagram.com/daltoncollegealkmaar/
mailto:osg@willemblaeu.nl
https://www.willemblaeu.nl
https://www.instagram.com/osgwillemblaeu/
https://www.facebook.com/OSGWillemBlaeu/
mailto:info@vandermeijcollege.nl
https://www.vandermeijcollege.nl
https://www.daltonalkmaar.nl/dit-is-dalton/
https://www.vandermeijcollege.nl/
https://www.willemblaeu.nl/
https://www.daltonalkmaar.nl
https://www.willemblaeu.nl
https://www.vandermeijcollege.nl
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Het Murmellius Gymnasium is een categoriale school: alle leerlingen volgen vakken op 
vwo-niveau en doen examen in Grieks of Latijn. Onze leerlingen bevinden zich onder 
gelijkgestemden: veel willen weten en kunnen is hier vanzelfsprekend! Deze houding draagt 
bij aan de bijzondere en prettige sfeer op onze school.  

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

MURMELLIUS GYMNASIUM
In ons onderwijs staat de brede vorming van leerlingen, op cognitief en sociaal gebied, centraal. Wij 
sturen onze leerlingen na zes jaar de wijde wereld in als kritisch denkende, betrokken en liefdevolle 
jonge mensen met een waardevol diploma op zak. In een rijke leeromgeving stimuleren wij onze leer-
ling om zich maximaal te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de les. Daarbij worden zij begeleid 
vanuit een sterk mentoraat met de gymnasiale vorming als overkoepelend thema.

ONDERWIJS OP ÉÉN NIVEAU

TIJD VOOR EEN INTERMEZZO

DE WERELD IN MET EEN WAARDEVOL DIPLOMA OP ZAK

VAN HARTE WELKOM!

DE KUNST VAN HET LEREN

SCHOOLNIVEAU MURMELLIUS GYMNASIUM

DIGITALE SCHOOL

Murmellius Gymnasium
Bergerhout 1, 1815 DA Alkmaar
Tel. (072) 527 20 72
info@murmellius.nl
www.murmellius.nl

CONTACT

BERGER SCHOLENGEMEENSCHAP

Het ene kind is het andere niet. Als iets de Berger Scholengemeenschap typeert, is het die 
overtuiging.  Wie ben je en wat wil je? Bij ons begint het met die nieuwsgierigheid. Het reguliere 
lesaanbod vullen wij aan met een keur aan keuzevakken, die we BSG-uren noemen: Bootcamp, 
Ondernemerschap of Cambridge Engels. De  BSG-uren maken het onderwijs op de BSG echt 
persoonlijk. Jezelf ontplooien en ontdekken wat je in huis hebt, dat noemen wij ‘de kunst van het 
leren’. 

CONTACT
Berger Scholengemeenschap (BSG)

Rondelaan 34, 1861 ED Bergen (NH)

Tel. (072) 589 41 18
info@berger-sg.nl
www.berger-sg.nl
      @bergerscholengemeenschap

VAN HARTE WELKOM!

Wat als uw kind cognitief klaar is met de basisschool, maar sociaal-emotioneel of wat betreft leervaardigheden nog niet toe is aan het voorgezet onderwijs? Het Murmellius Gymnasium biedt deze leer-lingen in Intermezzo een oplossing. Een ‘tussenjaar’ waarin het in de kern gaat om de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en waar-in zij via uitdagende stof de benodigde leervaardigheden aanleren.

Informatieavond Intermezzo 
voor ouders en leerlingen
dinsdag 24 november 2020 
om 19.30 uur

donderdag 11 februari 2021 
om 19.30 uur

Informatieavond voor ouders 
en leerlingen
donderdag 26 november 2020    
om 19.30 uur

dinsdag 12 januari 2021 
om 19.30 uur

dinsdag 16 februari 2021 
om 19.30 uur

Open dag
vrijdag 5 februari 2021 van 
15.00 tot 17.30 uur en
18.30 tot 20.30 uur

Ivm het corona-virus zijn deze 
activiteiten onder voorbehoud. 
Scan de QR-code voor de meest 
actuele informatie!

De BSG ontwikkelt zich in rap tempo naar een digitale school op hoog niveau. Leerlingen leren 
werken met veel digitale middelen. Ze kunnen kiezen voor de Programmeer- en Designklas, waar 
uw kind leert programmeren en apps ontwikkelen. In samenwerking met het bedrijfsleven en 
Google werken leerlingen aan projecten in de rol van projectmanager, developer en designer. 
Projecten worden afgesloten met een tastbaar product en een certificaat zoals b.v. het  
Google Android developer basics-certificaat. Kortom, de Programmeer-en Designklas biedt mid-
dels realistische projecten een afwisselende en vernieuwende omgeving met veel kansen voor de 
toekomst!

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

SCHOOLNIVEAU BERGER SCHOLENGEMEENSCHAP (BSG)

Ouderinformatieavond:
maandag 11 januari 2021 
om 19.30 uur

Open huis
vrijdag 5 februari 2021 
van 15.30 tot 20.30 uur

Ivm het corona-virus zijn deze ac-

tiviteiten onder voorbehoud. Scan 

de QR-code voor de meest actuele 

informatie!

Onze school ligt sfeervol aan de rand van het Bergerbos. Wij 

onderscheiden ons in het kunst- en cultuurprofiel. Wij zijn een 

van de weinige scholen in Nederland waar je examen kunt doen in 

tekenen, handvaardigheid, textiel en muziek. Maar we bieden ook 

een vooruitstrevend exact programma, met 3D design & print, 

robotica en deelname aan olympiades.

mailto:info@murmellius.nl
https://www.murmellius.nl
mailto:info@berger-sg.nl
https://www.berger-sg.nl
https://www.instagram.com/bergerscholengemeenschap/
https://www.berger-sg.nl/cms/
https://www.murmellius.nl/cms/index.php
https://www.murmellius.nl
https://www.berger-sg.nl
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HUYGENS COLLEGE HEERHUGOWAARD
Kenmerkend voor het Huygens College? De kleinschalige leeromgeving met veel persoonlijke 
aandacht voor leerlingen. Die kleinschaligheid zorgt ervoor dat docenten en leerlingen elkaar 
goed kennen. Daardoor voelt iedereen zich snel thuis op onze school die twee locaties heeft, de 
Middenweg en de Umbriëllaan. Wij zien een goede sfeer als basis voor het behalen van mooie 
resultaten. Juist omdat we leerlingen kansen willen bieden kiezen we, naast de vwo-klas, voor een 
tweejarige brugperiode. Dit geeft leerlingen de ruimte voor persoonlijke groei.
HUYGENS EXTRA

VAN HARTE WELKOM

INDIVIDUELE STUDIEPLEKKEN

Met Huygens Extra bieden we een extra lesprogramma dat gericht is op persoonlijke 
talentonwikkeling. Leerlingen kunnen kiezen uit sport, cultuur, business en science. 
We merken dat de aansluiting bij hun persoonlijke belangstelling heel motiverend 
werkt. Daarnaast organiseren we vier keer per jaar de Huygensdagen met verschillende 
(vakoverstijgende) projecten en excursies.  We vinden het belangrijk dat leerlingen niet 
alleen leren uit schoolboeken, maar ook door dingen te doen. De activiteiten tijdens 
de Huygensdagen gaan dieper in op de lesstof of dragen bij aan een brede algemene 
ontwikkeling.  

SCHOOLNIVEAUS HUYGENS COLLEGE HEERHUGOWAARD

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

CONTACT
Huygens College HeerhugowaardMiddenweg 68
1703 RD HeerhugowaardTel. (072) 576 57 00info@huygens.nl
www.huygens.nl

RSG WIRINGHERLANT
ONDERWIJS IN DE ECHTE WERELD

rsg Wiringherlant is een kleinschalige openbare school die alle vormen van voorgezet 
onderwijs aanbiedt. Een veilige ontmoetingsplaats voor leerlingen en medewerkers. 
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Hierbij wordt gekeken naar hoe 
een leerling leert en wat de leerling nodig heeft om te gaan leren: leren met je hoofd, 
handen en hart staat centraal. We motiveren de leerlingen om het beste uit zichzelf 
te halen zowel in onderwijsaanbod als in specifieke aandacht en ondersteuning. Naast 
het reguliere programma bieden we als school veel extra’s: tweetalig onderwijs, 
sportklas, jongerenrechtbank, activiteitenweken gericht op ondernemend en onder-
zoekend leren en buitenlesactiviteiten. Daarnaast zijn we Global Citizen School. Sa-
men met onze leerlingen verleggen we onze grenzen. We gaan op reis, er zijn uitwis-
selingen en excursies. Vanaf leerjaar 1 werken we met Chromebooks in de klas.

SCHOOLNIVEAUS RSG WIRINGHERLANT

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

Locatie Umbriëllaan
Ouderinformatieavond 
(vmbo-kb/-tl en vmbo-bb/-kb)
dinsdag 12 januari 2021 
om 19.30 uur

Locatie Umbriëllaan
Open huis
dinsdag 2 februari en woensdag 
3 februari 2021 van 18.00 tot 
21.00 uur

VAN HARTE WELKOM!

Ouderinformatieavond: 
dinsdag 10 november 2020 
om 19.00 uur

Open huis:
dinsdag 26 januari 2021 
van 18.30 tot 21.00 uur

Ivm het corona-virus zijn 
deze activiteiten onder 
voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de 
meest actuele informatie!

“Waarom wij junior ambassadeur bij Global Citizen zijn ge-worden? We vinden het leuk om op uitwisseling te gaan in Europa en nieuwe culturen en mensen te ontmoeten. Ge-lukkig zijn we niet verlegen en vinden we het leuk om onze ervaringen te delen.”

Twee leerlingen en Global Citizen-ambassadeurs

NIET VERLEGEN

rsg Wiringherlant
Dokter Tamsmalaan 1a
1771 AB Wieringerwerf
Tel. (0227) 51 38 30
info@wiringherlant.nl
www.wiringherlant.nl

CONTACT

GOED ONDERWIJS, PERSOONLIJK EN VEEL EXTRA’S

Locatie Middenweg
Ouderinformatieavond (vwo, 
havo/vwo en vmbo-tl/havo)
woensdag 13 januari 2021 
om 19.30 uur

Locatie Middenweg
Open huis
dinsdag 2 februari en woensdag 
3 februari 2021 van 18.00 tot 
21.00 uur

Ivm het corona-virus zijn deze activiteiten onder voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de meest actuele informatie!

Modern, duurzaam en licht. Door de nieuwbouw aan de

Middenweg beschikken we op beide locaties over een modern 

gebouw met een gezond binnenklimaat en alle voorzieningen 

die nodig zijn voor eigentijds onderwijs. De nieuwe school is 

een inspirerende, kleurrijke omgeving geworden die past bij 

onze kijk op onderwijs. Naast de ruime lokalen zijn er individuele 

studieplekken.

mailto:info@huygens.nl
https://www.huygens.nl
mailto:info@wiringherlant.nl
https://www.wiringherlant.nl
https://www.huygens.nl/
https://www.wiringherlant.nl/
https://www.huygens.nl
https://www.wiringherlant.nl


Respect voor elkaar Veiligheid Verantwoordelijkheid

Plezier Ontwikkeling

www.de-viaan.nl

TWEE PRAKTIJKSCHOLEN:
DE VIAAN EN FOCUS
LEREN DOOR TE DOEN!

DOORLEREN

Kinderen met leerachterstanden hebben meer praktijk nodig! Vaker de boeken dicht en de 
praktijklokalen open. Wat heb je in je mars en welke levensloopbaan zie je voor je? Bij de 
praktijkscholen van de SOVON staat de leerling en zijn ontwikkelingsvraag centraal. Het 
praktijkonderwijs is pas echt geslaagd als leerlingen in staat zijn om zelfstandig te functioneren 
in de samenleving. De praktijkscholen bieden onderwijs gericht op de domeinen theorie, wonen, 
werken, vrije tijd en burgerschap. Leerlingen kunnen kiezen voor de praktijkvakken groen, 
handel, horeca, techniek en zorg en welzijn. Op Focus in Heerhugowaard kun je ook kiezen voor 
logistiek. Beide scholen hebben eigentijdse gebouwen met prachtige praktijklokalen.

Elke leerling stelt, in overleg met ouders en mentor, een ‘Individueel Ontwikkel Plan’ 
(IOP) op. Nog niet uitgeleerd na het basisprogramma? Uiteindelijk kan een leerling via 
de (interne) Entreeopleiding het MBO-niveau 1 diploma halen en doorgroeien naar het 
ROC.

CONTACT

Het schoolgebouw van De Viaan staat in Alkmaar in een rustige omgeving. Ook in het gebouw worden de rust en de ruimte erg gewaardeerd door zowel leerlingen als ouders. In een veilige, kleinschalige setting komen leerlingen tot hun recht en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. De Viaan heeft een structuurklas voor leerlingen die, nog meer dan anderen, een leeromgeving nodig hebben die veilig, voorspelbaar en duidelijk is.

SAMEN VOORUIT, SAMEN ONTWIKKELEN! 

VAN HARTE WELKOM!

Open huis De Viaan
woensdag 3 februari 2021 
van 17.00 tot 19.30 uur

Ivm het corona-virus zijn deze 
activiteiten onder voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de meest 
actuele informatie!

SCHOOLNIVEAU DE VIAAN EN FOCUS

gymnasium atheneum havo vmbo-tl vmbo-k vmbo-b praktijkonderwijs

VAN HARTE WELKOM!

Open huis Focus
woensdag 10 februari 2021 
van 17.00 tot 20.00 uur

Ivm het corona-virus zijn deze activiteiten onder voorbehoud.  
Scan de QR-code voor de meest actuele informatie!

Wie het schoolgebouw van Focus in Heerhugowaard binnenstapt, 

kijkt zijn ogen uit. Focus is samen met de beroepsgerichte  

vmbo-afdeling van het Huygens College gehuisvest in een nieuw 

gebouw. Hier heb je een hoofdentree van glas die als plantenkas 

wordt gebruikt, moderne technieklokalen, een kapsalon en super-

markt. Het team van Focus realiseert een veilig leerklimaat door 

een positieve benadering en door goed gedrag te belonen.

SAMEN VOORUIT, FOCUS OP ONTWIKKELING! 

Focus
Umbriëllaan 1
1702 AJ Heerhugowaard 
Tel. (072) 540 02 05
info@focus-hhw.nl
www.focus-hhw.nl

De Viaan
Havinghastraat 11  1817 DA Alkmaar
Tel. (072)  511 52 13 E-mail: info@de-viaan.nlwww.de-viaan.nl

CONTACT

CONTACT
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mailto:info%40focus-hhw.nl?subject=
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ONZE BS-ERS
Op SOVON-scholen stimuleren wij kinderen om hun talenten te benutten. 
Sommigen verwerven daar zelfs (inter)nationale roem mee. Dit is een aantal 
van onze ‘BS-ers’ (Bekende SOVON-ers).

EEN PASSEND
WEETJE
Cirkels maken en de straal en omtrek daarvan 
berekenen, het is een standaardonderdeel 
van het wiskundeonderwijs. Het instrument 
dat je daarbij gebruikt, is een passer. Weini-
gen weten hoe oud dit hulpmiddel is. Op-
gegraven Grieks aardewerk uit 1000 voor 
Christus laat al decoratieve cirkels zien die 
met behulp van een passer zijn aangebracht. 
Zelfs het gaatje van de passerpunt is nog 
zichtbaar!

DOORSTROOMSCHEMA VOORTGEZET ONDERWIJS
Zo kunnen kinderen vanuit de middelbare school doorstromen naar het vervolgonderwijs.

UNIVERSITEIT HBO

MBO MBO 1
DAGBESTEDING 

WERKEN OF LEREN

PRAKTIJK-
ONDERWIJS
(4 OF 5 JAAR)

VMBO BB
(+ 2 JAAR)

VMBO KB
(+ 2 JAAR)

VMBO TL
(+ 2 JAAR)

HAVO
(+ 3 JAAR)

VWO
(+ 4 JAAR)

ONDERBOUW
(2 JAAR)

Deze krant is tot stand gekomen in opdracht van: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)  
Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar. Algemeen telefoonnummer: (072) 567 10 67  www.sovon.nu
SOVON: René Rigter, Leontien Schram Concept & vormgeving: The Conceptables Alkmaar

Philip Cocu

Jaap van Dissel

Sebastiaan Groot 

Angela Groothuizen

Steven de Jongh 

Maan

Saskia Noort

Alex Pastoor

Lawrence Renes 

Diederik van Vleuten 

Elly de Waard

Maarten van der Weijden

oud-profvoetballer bij PSV en het Nederlands 
elftal, trainer
Stedelijk Dalton College Alkmaar

directeur van het Centrum Infectieziektebe-
strijding van het RIVM
Murmellius Gymnasium

winnaar van Project Rembrandt 2019
Berger Scholengemeenschap

zangeres, lid van de Dolly Dots, jurylid bij The 
Voice of Holland
Stedelijk Dalton College Alkmaar

oud-profwielrenner, ploegleider
Stedelijk Dalton College Alkmaar

winnares van The Voice of Holland
Murmellius Gymnasium

schrijfster
Berger Scholengemeenschap

oud-profvoetballer, trainer
Stedelijk Dalton College Alkmaar

dirigent
Murmellius Gymnasium

cabaretier, tv presentator
Murmellius Gymnasium

dichteres
Murmellius Gymnasium

Olympisch en wereldkampioen
openwaterzwemmen, fondsenwerver voor het 
KWF, Elfstedentocht gezwommen
Berger Scholengemeenschap


