
christelijke school voor mavo en havo



Op De Blesewic draait het om jou. Met behulp van je 
eigen persoonlijke coach gaan we samen ontdekken 
wie jij bent, wat je ambities zijn en wat jij wilt 
bereiken. Je mag op De Blesewic jezelf zijn en wij 
helpen je graag verder ontwikkelen.  Dit kan doordat 
jij zelf keuzes mag maken in je lesprogramma. 
Iedereen leert en ontwikkelt tenslotte op zijn eigen 
manier, tempo en niveau. 

We zijn een kleine en veilige school waar je in een 
uitdagende sfeer met plezier aan het werk bent. We 
kennen al onze leerlingen persoonlijk waardoor jij 
echt gezien en gehoord wordt. 

In deze folder leggen we je uit dat we werken vanuit 
het You-We-World principe. JIJ doet ertoe (You). 
WIJ doen het samen: leerling, ouders en school 
(We). De wereld om ons heen is onderdeel van het 
lesprogramma (World). Na het lezen weet je wat je 
van De Blesewic kunt verwachten! Op onze website 
vind je nog veel meer informatie en kan je alvast een 
virtuele tour maken door ons gebouw.

Natuurlijk kun je pas echt een goed beeld 
vormen als je bij ons op bezoek komt. Ik hoop je 
daarom persoonlijk te ontmoeten op een van de 
informatiemomenten. 

Heel graag tot ziens!

Mevrouw De Jongh-van der Valk
Vestigingsdirecteur

YOUR COACH: wie ben je, wat
kan je, wat wil je doen,
ontdekken en ontwikkelen?
Dit zijn vragen die je
bespreekt met je eigen coach.
YOUR HOURS: twee keuze-uren
voor extra ondersteuning of
juist meer ontdekken en doen.
STUDY SKILLS: in klas 1 en 2
werk je naast de Basic- en
Expert skills ook aan je  
algemene studievaardigheden
zoals plannen, organiseren en 
‘leren leren’. Vaardigheden die 
je nodig hebt op de middelbare 
school en daarna.
BASIC SKILLS in klas 1: Hoe ziet 
de digitale wereld van nu eruit 
en hoe wil je daarin je plek 
vinden? Keuzelessen: omgaan 
met ICT en media, kritisch 
denken, ( jezelf) presenteren, 
samenwerken en je grenzen 
bewaken.
EXPERT SKILLS vanaf klas 2:
onder andere acties voor  
maatschappelijke doelen,  
debatteren, filosoferen  
en de fijne kneepjes 
van Excel leren.











WORLD EXPERIENCE: twintig
weken vol workshops in  
Technology, Sport, Business, 
Arts, Music & Drama.
WORLD DAGEN: interessante
themadagen waar we
de wereld in gaan en waar de
wereld de school binnenkomt.
WORLD in de bovenbouw 
Havo: leren doe je niet alleen 
vanuit een boek of via een 
laptop, maar ook in de praktijk. 
Op De Blesewic worden 
vakoverstijgende projecten 
aangeboden om je kennis toe 
te kunnen passen of om iets 
nieuws te leren.
Hier GROEI je verder dan kennis
en vaardigheden: wie wil je
worden als mens?
Al jaren SLAAGT GEMIDDELD
95% van onze leerlingen voor
het eindexamen. We zijn trots
op deze mooie resultaten! Met
vertrouwen laten we onze 
leerlingen los, op weg naar hun
volgende stap de wereld in.






Mavo en havo in ÉÉN GEBOUW,
de docenten kennen jou en jij
kent hen.
Een kleine en veilige school,
waar we elkaar kennen en  
waar we AANDACHT hebben 
voor elkaar.
Praten over WAT ONS  
BEZIGHOUDT tijdens  
de dagopeningen.
WE TALKS: vertel je ouders/
verzorgers en coach hoe het
gaat, wat je hebt geleerd,  
wat je wilt doen, ontdekken en 
ontwikkelen en welke doelen  
je stelt.
Laat JE STEM horen via  
de leerlingenraad of de GSA.













Welkom bij 
Melanchthon De Blesewic,  
de christelijke school voor 
mavo en havo. 
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Wat wil jij DOEN EN ONTDEKKEN? Wat vind je leuk
en wat niet? Waar ben je goed in? Wie wil je worden? 
Allemaal vragen die jou misschien bezighouden en 
waarover je met je COACH kan praten. Om de paar weken 
spreek je af. JIJ BEPAALT wat jullie bespreken, bijvoorbeeld 
resultaten op school, jouw persoonlijke ontwikkeling of 
welk profiel je gaat kiezen.

Je coach stelt vragen, helpt je om antwoorden te vinden
en houdt je een denkbeeldige spiegel voor. Zo leer jij 
JOUW EIGEN KEUZES te maken. Je coach helpt je om je 
koers te bepalen en je goed te voelen.  
Dit doet je coach graag in goed overleg en samenwerking 
met je ouders/verzorgers.

Jij kiest, leert 
en ervaart

VERTEL! Hoe gaat het op school? Wat heb je geleerd?
Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen? Wat heb
je daarvoor nodig?  
Drie keer per jaar heb je een gesprek met je ouders/ 
verzorgers en coach. Jij vertelt wat je gaat doen en 
wat je nodig hebt. Samen met je coach bereid je dit 
gesprek voor, maar jij hebt de leiding.

“Wel bijzonder om met elkaar om tafel 
te zitten en over jezelf te vertellen,  

maar het helpt om doelen te stellen”

We talks

You
r coach
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De Blesewic is een school voor MAVO ÉN
HAVO. Wij hebben brugklassen op drie
niveau’s: mavo, mavo/havo en havo.

Na de brugklas kom je in een mavo-klas of
een havo-klas. Welk niveau je ook kiest: van
de brugklas tot en met het eindexamen hou
je je VERTROUWDE DOCENTEN en heb je een
eigen coach.

Op onze mavo dagen we je uit eindexamen
te doen in zeven vakken in plaats van zes,
zodat je daarna makkelijker kunt  
DOORSTROMEN naar onze havo of het mbo. 

Heb je een havo/vwo-advies? Dan ben je bij 
ons van harte welkom om de havo te volgen.
Op De Blesewic volg je uitdagend onderwijs
met veel KEUZEMOGELIJKHEDEN. 

Ook zorgen we in de bovenbouw voor een 
goede aansluiting op het vervolgonderwijs. 
Je ervaart hoe je jouw kennis en  
vaardigheden kunt toepassen in de praktijk,  
bijvoorbeeld bij bedrijven. 
Hiermee zorgen we voor een goede 
aansluiting op het mbo of hbo.

“De docenten
dagen mij uit op

mavo- en havo-niveau”

Uitdagend onderwijs
en betrokken docenten

M
avo én

 h
avo
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Modern gebouw

“Wij stellen
jou de vraag
hoe jij goed leert. 
Wat past bij jou 
en welke 
keuzes
maak je?”

In ons prachtige nieuwe gebouw  vind je  
leerlingwerkplekken waar je zelfstandig of in 
groepen kunt werken. 
Er zijn nissen en banken om coachgesprekken 
te voeren en in het centraal gelegen science lab 
en kunstlokaal ben je praktisch bezig.

Fijne
leeromgeving

Wij zijn een KLEINE
EN VEILIGE SCHOOL
waar we elkaar kennen.
Wij werken vanuit de
volgende waarden:
plezier, verbondenheid,
verantwoordelijkheid
en authenticiteit. 
Wij geven elkaar aandacht,
luisteren naar elkaar
en je mag hier uitproberen
en fouten maken.

Want: als je je goed
voelt en goed contact
hebt met de leerlingen
en docenten op school,
kan je beter leren.
Iedereen is welkom op
De Blesewic. Je mag
hier ZIJN WIE JE BENT
en we zijn benieuwd
naar wie jij bent!
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TECHNOLOGY: 
je gaat een Tiny House 
bouwen. Het ontwerp wordt 
gemaakt als opdracht bij 
techniek in klas 1 of 2 en in 
de World Experience ga je 
jouw huis echt bouwen.

SPORT: 
zelf sporten, organiseren, 
spellen creëren, lesgeven 
aan elkaar en kennismaken 
met beroepen op het gebied 
van sport.

BUSINESS: 
leren van ondernemers, 
beleggen, boekhouden en je 
eigen bedrijf starten.

ARTS: 
grafische vormgeving
en ontwerpen, film,
fotografie en graffiti.

MUSIC: 
componeren en performen, 
pauzeconcerten geven 
op school en leren over 
muziektechniek.

DRAMA: 
zang, spel en acteren in een 
echte musical.

Een groot succes op  
De Blesewic is de jaarlijkse 
World Experience in klas 2 
en 3: twintig weken lang 
WORKSHOPS, GASTLESSEN 
EN EXCURSIES waarin je veel 
extra’s leert binnen en buiten 
school. 

Jij kiest zelf waarover je meer 
te weten wilt komen. 
Je gaat op bezoek bij onder 
andere bedrijven, kennis- 
en culturele instellingen 
en opleidingen. Je krijgt 
presentaties en lessen van 
deskundigen.

Je gaat zelf aan het werk, legt
verbindingen tussen vakken en 
doet allerlei vaardigheden op. 
De World Experience leert je 
meer over jezelf, helpt je bij het 
kiezen van vakken, een profiel 
en een vervolgopleiding.

WORLD DAGEN
Vanaf klas 1 doe je mee met 
onze World Dagen, met leuke 
en interessante excursies en 
ervaringen binnen en buiten 
de school.

W
orld Exp

erien
ce

WORLD EXPERIENCE   

“De sfeer van de
World Experience is
heel leuk omdat iedereen
supergemotiveerd is ”
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You
r H

ou
rs8.15 - 8.55 uur   Je begint met een YOUR COACH uur. Soms met de hele klas en op andere momenten  

   heb je een individueel coachgesprek met jouw coach. Een goed begin van je dag!
8.55 - 10.15 uur  ENGELS Via de online methode Wired oefen je schrijfvaardigheid met behulp van  
   een filmpje.
10.15 - 10.30 uur  PAUZE Lekker kletsen in de aula en even je Instagram checken.
10.30 - 11.10 uur  WISKUNDE In het hoofdstuk ‘vlakken en figuren’ leer je over kubussen en cilinders  
   en teken je met de passer allerlei vormen.
11.10 - 12.30 uur  AARDRIJKSKUNDE Je werkt met je groepje aan een project over landkaarten  
   waarvoor je metingen hebt gedaan rond de school.
12.30 - 13.00 uur  PAUZE Relaxen op het schoolplein en even wat lekkers kopen in onze gezonde kantine.
13.00 - 14.20 uur  GYM Je leeft je uit en daagt jezelf uit tijdens een actief potje softbal.
14.20 - 15.50 uur  YOUR HOURS Eén keer per week heb je twee keuze-uren om je bij te spijkeren in een  
   vak, om een toets voor te bereiden of omdat je meer uitdaging wilt.
15.00 - 16.35 uur  De lessen zijn voorbij, maar je kunt natuurlijk blijven werken op een van de    
   leerlingwerkplekken om bijvoorbeeld huiswerk te maken, een werkstuk af te maken  
   of gezellig te kletsen.

Geef je rooster
je eigen touch

Elke week heb je twee
YOUR HOURS, waarin
je meer gaat ontdekken
over een onderwerp
dat jou interesseert. Of
je gaat samen met je
docent de laatste puntjes
op de ‘i’ zetten voor een
toets die eraan komt.
JIJ BEPAALT, samen met
je coach, je vakdocent  
en je ouders/verzorgers. Op De Blesewic is leren heel afwisselend: je werkt op je eigen laptop (die koop je zelf) 

én je maakt gebruik van boeken. Je docent bepaalt dus samen met jou JOUW TEMPO en NIVEAU 
onder andere met behulp van de digitale methodes. 

Een dag op De Blesewic



You
r H

ou
rs8.15 - 8.55 uur   Je begint met een YOUR COACH uur. Soms met de hele klas en op andere momenten  

   heb je een individueel coachgesprek met jouw coach. Een goed begin van je dag!
8.55 - 10.15 uur  ENGELS Via de online methode Wired oefen je schrijfvaardigheid met behulp van  
   een filmpje.
10.15 - 10.30 uur  PAUZE Lekker kletsen in de aula en even je Instagram checken.
10.30 - 11.10 uur  WISKUNDE In het hoofdstuk ‘vlakken en figuren’ leer je over kubussen en cilinders  
   en teken je met de passer allerlei vormen.
11.10 - 12.30 uur  AARDRIJKSKUNDE Je werkt met je groepje aan een project over landkaarten  
   waarvoor je metingen hebt gedaan rond de school.
12.30 - 13.00 uur  PAUZE Relaxen op het schoolplein en even wat lekkers kopen in onze gezonde kantine.
13.00 - 14.20 uur  GYM Je leeft je uit en daagt jezelf uit tijdens een actief potje softbal.
14.20 - 15.50 uur  YOUR HOURS Eén keer per week heb je twee keuze-uren om je bij te spijkeren in een  
   vak, om een toets voor te bereiden of omdat je meer uitdaging wilt.
15.00 - 16.35 uur  De lessen zijn voorbij, maar je kunt natuurlijk blijven werken op een van de    
   leerlingwerkplekken om bijvoorbeeld huiswerk te maken, een werkstuk af te maken  
   of gezellig te kletsen.

Geef je rooster
je eigen touch

Elke week heb je twee
YOUR HOURS, waarin
je meer gaat ontdekken
over een onderwerp
dat jou interesseert. Of
je gaat samen met je
docent de laatste puntjes
op de ‘i’ zetten voor een
toets die eraan komt.
JIJ BEPAALT, samen met
je coach, je vakdocent  
en je ouders/verzorgers. Op De Blesewic is leren heel afwisselend: je werkt op je eigen laptop (die koop je zelf) 

én je maakt gebruik van boeken. Je docent bepaalt dus samen met jou JOUW TEMPO en NIVEAU 
onder andere met behulp van de digitale methodes. 

Een dag op De Blesewic



B
asic, Exp

ert &
 Stu

dy Skills

Schoolloopbaan- en 
reflectie gesprekken

Je voert regelmatig school- loopbaan- 
en reflectiegesprekken met je mentor
en je docenten. Samen gaan jullie 
op zoek naar antwoorden op vragen als:

•  wie ben ik?
•  wat wil ik?
•  wat kan ik?
•  hoe kan ik dat bereiken?
•  wat heb ik daarvoor nodig?
•  wie kan mij daarbij helpen?

Schoolloopbaandossier

Alles wat je hier onderneemt,
ervaart en ontdekt komt in
je digitale schoolloopbaandossier
zodat je straks een
goede keus kunt maken voor
een vervolgopleiding.

YOU! ORLD

WE

W

Handig omgaan met ICT,  
mediawijsheid, kritisch denken, 
( jezelf) presenteren,  
samenwerken en je grenzen 
bewaken (online en offline).  
Het zijn vaardigheden die je nu 
en in de toekomst kunt
gebruiken om JEZELF STAANDE
TE HOUDEN IN DE (DIGITALE)
WERELD. Tijdens de Basic Skills
in klas 1 werken we hier met z’n
allen aan in de vorm van  
workshops en cursussen.  
Vanaf klas 2 ga je verdiepen 
en werken aan je Expert Skills, 
zoals omgaan met geld  
en filosoferen.

Basic Skills 
& Expert Skills

In klas 1 en 2 leer je meer 
over studievaardigheden, 
bijvoorbeeld over PLANNEN. 
Ook je ouders/verzorgers 
informeren we, zodat zij je goed 
kunnen helpen met je huiswerk 
en opdrachten.

Study Skills

Op De Blesewic staan we ook veel 
stil bij ONZE WAARDEN. Denk 
aan open staan voor jezelf en de 
ander, (mede)menselijkheid en 
het begrijpen van andermans 
drijfveren.

Dit komt onder andere aan bod
tijdens de DAGOPENINGEN. Met 
je docent en medeleerlingen 
bespreek je wat er in de wereld 
en ons leven gebeurt, wat het be-
tekent en hoe je ermee om kunt 
gaan. Ook zo helpen we je JOUW 
EIGEN PLEK TE VINDEN, en sterk te 
staan in de samenleving.

Wat houdt
jou bezig?

“In de Study Skills leer je  
hoe je je werk het best
organiseert en plant. 
Daardoor ben ik relaxter 
met huiswerk maken.”
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Maak kennis  
met De Blesewic!

INFORMATIEAVOND
Voor ouders en leerlingen uit groep 7 & 8, 
over ons onderwijsconcept You-We-World:
Woensdag 23 november 2022  
19.30 - 20.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND
& OPEN LESAVOND
Voor ouders en leerlingen uit groep 7 & 8:
Dinsdag 17 januari 2023  
19.15 - 21.00 uur

OPEN DAG
Vrijdag 27 januari 2023  

15.30 - 20.30 uur

INSTROMEN IN HAVO 4
VAN EEN ANDERE SCHOOL?
Kom naar onze voorlichting tijdens  
de Open Dag op vrijdag 27 januari 2023

MEELOOPMIDDAG
Voor leerlingen uit groep 8: 
Woensdag 15 februari 2023 
14.30 - 16.30 uur.

Houd onze website in de gaten voor inschrijving 
voor onze kennismakingsactiviteiten en eventuele 
coronamaatregelen.

MELANCHTHON DE BLESEWIC
Hoekeindseweg 7a
2665 KA Bleiswijk

010 - 529 01 31

blesewic@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl/blesewic

Volg ons ook online!

https://www.melanchthon.nl/blesewic/
https://www.instagram.com/melanchthon_blesewic/
https://www.facebook.com/DeBlesewic
mailto:blesewic%40melanchthon.nl?subject=
mailto:blesewic%40melanchthon.nl?subject=
https://www.melanchthon.nl/blesewic/
https://www.melanchthon.nl/blesewic

