Sport-, Xpressie-,
en Projectmiddag
wo 2 december 2015

Open Dag

wo 13 januari 2016

NIEUW

Informatieavond
do 21 januari 2016

• mavo diploma
in drie jaar
• vmbo-b /vmbo-k
• onderwijs op maat

Schoolbaan
gymnasium, atheneum, havo, mavo in 3 jaar,
mavo, vmbo-k, vmbo-b en onderwijs op maat

Bonaventuracollege

Onze sterke punten 		

		

• Goede schoolresultaten
• Onderwijs op maat
• Versneld eindexamen
• Individuele leerroutes

Jouw ontwikkeling
centraal
De locatie Schoolbaan is een actieve, levendige school voor voortgezet
onderwijs met een duidelijke regionale functie. In hartje Roelofarendsveen

• Duidelijke regels

bieden wij een breed onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, mavo,

• Tweejarige brugperiode

vmbo-kader en vmbo-basis.

• Levendige school

Voor velen van jullie is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote stap.

• Extra vakondersteuning

Dat is helemaal niet zo vreemd. In één klap verandert er een heleboel. Je krijgt nieuwe klasgenoten,

• Sport-, Xpressie- en Projectklas

aan alle veranderingen, organiseren we introductiedagen en gaan we op brugklaskamp.

• Rekenen en taalondersteuning
op maat

Ons onderwijs

• Veilig schoolklimaat

de middelbare school. Je hebt zo een vaste, veilige basis; je zit twee jaar in dezelfde klas. Zo begeleiden we

meerdere leraren, verschillende lokalen en andere vakken. Om kennis te maken met ons en om te wennen

Onze brugperiode duurt twee jaar. Dit doen we om jou de kans te geven te wennen aan het onderwijs op
je in deze klas naar het juiste niveau in de bovenbouw. De eerste plaatsing in leerjaar 1 gebeurt op basis
van het advies van de basisschool en daarna heb je twee jaar de tijd om samen met ons uit te zoeken wat
het beste voor jou is op de middelbare school.
In de brugperiode word je, na overleg met je basisschool, geplaatst in één van de volgende klassen:

NIEUW!
Uniek in de regio

Mavo-maatwerk klas

•

vmbo-basis / vmbo-kader

•

mavo maatwerk klas

•

mavo / havo

•

havo / vwo (gymnasium)

Dakpanklassen, iets voor jou?

Mavo in 4 jaar?
Bij ons kan het ook in 3 jaar!

In deze zogenaamde dakpanklassen werken we met lesmethodes voor het hoogste niveau. We dagen je uit

Vmbo-basis / vmbo-kader klas

passend bij de 2 niveaus; eentje voor het hoogste niveau en eentje voor het laagste niveau. Zo weet je

Onderwijs op maat
vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium

om het hoogste niveau te bereiken, maar laten je zeker niet vallen als gaandeweg blijkt dat dit toch wel lastig
zou zijn. Om jou een goed beeld te geven van je vorderingen krijg je voor iedere toets die je maakt 2 cijfers,
dus precies hoe je er voorstaat.
Bij ons staan jouw persoonlijke ontwikkeling en behoeftes op leergebied maar ook op sociaal emotioneel
gebied bovenaan. Leren zal bij ons op school altijd plaats blijven vinden binnen klassen en groepen. Want van
en met elkaar leren is meestal niet alleen leuker, het werkt ook beter. We gaan binnen die klassen en groepen
wel samen met jou op zoek naar jouw persoonlijke leerdoelen. Geen leerling is gelijk! Dit verschil kan je in de
klas merken doordat we differentiëren in niveau.

"Vergis je niet,

Ons onderwijs

Op maat

kan ook excelleren"

Mavo-maatwerkklas

Iedere klas of groep leerlingen heeft echter ook zo zijn eigen kenmerken,
behoeftes en toekomstbeelden. Wij proberen hier in ons onderwijsaanbod

een mavo leerling

NIEUW!

en in onze manier van lesgeven ook echt rekening mee te houden.

Normaal je diploma in 4 jaar; bij ons ook mogelijk in 3 jaar!
Voor wie? Ben jij een leerling met een mavo- advies en hou je van leren?
Ben je leergierig en zelfstandig? En zet je door, ook als het soms even tegenzit?
Dan kan de mavo-maatwerkklas echt iets voor jou zijn.
Waarom? Geen enkele leerling is hetzelfde, geen enkele mavoleerling is het zelfde. Ook binnen de

In onze nieuwe vmbo-basis / vmbo-kader klas is er meer ruimte voor praktijkvakken en ook tijdens

mavo zijn er veel kinderen die dromen hebben, die ambities hebben. Die de wil hebben om iets te

de theorievakken zoeken we heel bewust de koppeling met de praktijk.

leren, te kennen, te worden. In de mavo-maatwerkklas krijg je de stof van 4 jaar in 3 jaar aangeboden.
Je kunt daarna zonder een jaar ‘verloren te hebben’ instromen in 4 havo. Ook kan je sneller instromen

Speciaal voor de mavoleerling met ambitie hebben we de mavo-maatwerkklas ontwikkeld.

met je vmbo-diploma op de mbo-opleiding, die bij jou past. In de mavo-maatwerkklas haal je samen

Alle vakken waarin je eindexamen kunt gaan doen op de mavo, hebben leerlijnen ontwikkeld die het

met ons het beste uit jezelf.

mogelijk maken dat je in 3 jaar tijd je mavodiploma kunt halen. Dit vraagt natuurlijk iets extra’s van jou.

Hoe? Als je je hebt ingeschreven voor de mavo-maatwerkklas en je hebt (minimaal) een

Ben je nieuwsgierig geworden, blader dan snel door!

mavoadvies dan nodigen we je zo snel mogelijk na je inschrijving uit voor een intakegesprek met
jou en je ouders. We bespreken dan gezamenlijk wat we van elkaar kunnen verwachten. Voor ons is

Ons havo-vwo onderwijs kenmerkt zich vanaf schooljaar 2015-2016 door meer aandacht voor de eigen

belangrijk dat je gemotiveerd bent, discipline hebt, dat je al een beetje zelfstandig kunt werken en dat

keuzes en verantwoordelijkheid. Dit zie je niet alleen terug in onze aanpak in de lessen, maar ook in het

je een doorzetter bent. Als jij, je ouders en wij denken dat je het aankunt, dan plaatsen we je in deze

rooster. In het rooster zijn uren vrijgemaakt om jou meer aan je eigen behoeftes tegemoet te laten komen.

bijzondere klas.

Misschien kies je in die uren voor wat extra aandacht voor een vak dat niet zo lekker loopt. We willen je
echter ook de kans geven om in die uren juist aandacht te geven aan vak waar jij echt goed in bent.

Sport, Xpressie en Project
Naast bovenstaande klassen, gericht op jouw leer- en sociale ontwikkeling, kun je ook nog steeds kiezen

Basis-kader klas Praktisch leren

NIEUW!

advies. In deze klas staat net als in alle andere klassen leren voorop. In deze klas is echter meer dan in

voor onze Sportklas, Xpressieklas of Projectklas. Een keuze die je waarschijnlijk maakt op basis van je

die andere klassen aandacht voor ‘praktisch leren’. Je hebt wat extra praktijkvakken die je voorbereiden

eigen interesse. De leerlingen die dezelfde keuze als jij hebben gemaakt, ontmoet je in de lesuren zoals ze
hieronder zijn aangegeven.
Een Sportklasleerling krijgt nog lesuren creatieve vakken en een Xpressieklasleerling krijgt nog
lesuren gym. Wil of kun je de keuze voor de Sportklas of Xpressieklas niet maken, dan plaatsen we

Komend schooljaar starten we met een aparte klas voor leerlingen met een basis, kader of basis-kader

op de bovenbouw en daarna op je vervolgopleiding op het mbo. Maar ook in de theoretische vakken

"Aandacht
voor

zal je veel koppelingen met de praktijk krijgen. Al doende leren, is voor veel kinderen een fijne manier
van leren. Voor deze leerlingen dus ook een ‘op maat’ aanpak en lesrooster.

je in de Projectklas. Daar krijg je naast je lesuren gym en de lesuren creatieve vakken een blokuur

praktisch

Na twee jaar basis-kaderklas is het wellicht mogelijk om op te stromen naar 3 mavo. Een andere optie is

projectonderwijs. In deze projecturen staan in de brugperiode techniek en natuurkunde centraal.

talent"

en vwo- leerlingen bij ons de onderbouw doen en daarna stroom je door naar onze locatie in Leiden.

Als je kiest voor de mavo maatwerkklas heb je een eigen lessentabel waarin geen ruimte is voor deze
groepen. Je krijgt natuurlijk wel praktijkvakken.

dat je de bovenbouw voortzet op de Boerhaavelaan en daar je diploma haalt. Je kunt dus net als de havo

"We dagen je uit
en gaan samen

Begeleiding
en faciliteiten

op zoek naar jouw
eigen talent"
Mavo-havo klas Eigen leerroutes

NIEUW!

In de mavo-havo dakpanklas zitten leerlingen die als doel hebben om 3 havo te halen of om hun
mavodiploma in 4 jaar te halen. In deze klas krijg je mogelijkheden om op maat, passend bij jou,
keuzes te maken. Na 2 jaar onderbouw is het bijvoorbeeld mogelijk om 1 of 2 vakken versneld te
doorlopen of om 1 of 2 vakken uiteindelijk op een hoger niveau af te sluiten. In de onderbouw gaan
we samen met jou op zoek naar je kwaliteiten, je eigen talent. We dagen je uit om dit te laten zien om

Begeleiding en studievoortgang

zo uiteindelijk met een bijzonder mavo- of havodiploma naar je vervolgopleiding te gaan.

Elke klas heeft zijn eigen mentor. Een docent die er helemaal voor jou is, die je helpt en
begeleidt. Bij je mentor kun je altijd terecht. De mentor werkt samen met de klas aan een

Havo-vwo klas Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

NIEUW!

goed leer- en leefklimaat. Samen met de andere docenten uit het team doet hij er alles aan

In schooljaar 2015-2016 starten we in deze brugklas met een aanpak die de zelfstandigheid en

het beste uit jou en de klas te halen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor je

verantwoordelijkheid voor jouw eigen leren bevordert. Je krijgt naast je klassikale lessen in speciale

ouders. Hij is eigenlijk de opvolger van je meester of juf uit groep 8.

uren de mogelijkheid om zelf een deel van je eigen rooster in te vullen. In deze speciale uren kun
je er voor kiezen extra tijd te besteden aan een vak waar je niet zo goed in bent. Je kunt ook extra tijd
besteden aan een vak waar je juist heel goed in bent en misschien kun je dan voor dat vak wel versneld
eindexamen doen.

Onze school is geen grote
leerfabriek waar niemand je

Samen met ons leer je om de juiste keuzes te maken die je kunnen helpen om beter te leren.
Om dit soort keuzes te maken krijg je vrijheid van ons maar deze vrijheid betekent niet dat zomaar
alles kan en mag. Je wordt zelf verantwoordelijk voor hoe je (goed) omgaat met die vrijheid.
Uitgangspunt is het vertrouwen dat wij hebben in jouw kracht.
Door onze werkwijze leer je vanaf de brugklas om te gaan met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
en de mogelijkheden van samenwerken met je eigen ontwikkeling als belangrijkste uitgangspunt.
De docenten zorgen voor een goede planning en een goede verdeling tussen klassikale lessen en
zelfstandige werken. Wij dagen je uit het beste uit jezelf te halen!

Mooi gebouw
met goede faciliteiten

"Als tweedejaars
kan je bijvoorbeeld

kent. Wij hebben een mooi,
modern en gezellig gebouw,
waar je je als leerling snel

We kijken echter naar meer en daarom nemen we in periode 1 van leerjaar 1 de VAS-toetsen
van het Cito af. In periode 3 van leerjaar 1 en in periode 3 van leerjaar 2 nemen we deze
nogmaals af. De resultaten van deze toetsen bespreken we met jou en met je ouders.
Naast de cijfers die je haalt, geven deze resultaten een aanvullend beeld van jouw kwaliteiten
en mogelijkheden.

thuis voelt. De pauze breng je

Extra begeleiding

door met de andere leerlingen

Als het even niet zo lekker gaat met een vak terwijl je daar wel goed je best voor doet,

in de kantine.

kunnen we je uitnodigen voor een extra begeleidingsuur op dinsdagmiddag het zesde uur.
Dan krijg je een periode in een klein groepje extra ondersteuning. De bedoeling is dat je na

Ieder leslokaal is voorzien van

die periode weer gewoon met je klas mee kunt doen en je geen achterstand oploopt.

een active-board waardoor

Op deze dinsdagmiddag verzorgen we ook de faalangstreductietraining,

het mogelijk is de lesstof

de leren-lerencursus en de examenvreestraining.

ook op een moderne digitale
manier te leren. Steeds

met scheikunde al

meer lesstof is ook digitaal,

in het derde jaar

Omgeving (ELO), beschikbaar

zitten"

Om je studievoortgang goed te kunnen volgen, kijken we natuurlijk allereerst naar je cijfers.

via onze Elektronische Leer
en thuis te bekijken; handig
bij het maken en leren van je
huiswerk!

Extra taal- en rekenondersteuning
Basisvaardigen op het gebied van rekenen en taal zijn erg belangrijk. Bij bijna alle vakken
wordt hier regelmatig een beroep op gedaan. Bovendien moet je bij je examen in de
bovenbouw een verplichte rekentoets maken. Als blijkt, bijvoorbeeld uit de VAS-toetsen,
dat je op taal- of rekengebied achter loopt, nodigen we je uit voor speciale begeleiding
op het gebied van taal of rekenen

We hebben een volledig

Buiten les activiteiten

ingericht ICT-lokaal, twee

Natuurlijk zijn vaklessen het allerbelangrijkst op school. Toch vinden wij het ook belangrijk

laptopkarren en in onze

om af en toe ook eens de dagen anders en toch leerzaam te laten verlopen. Hiervoor hebben

mediatheek kun je in een

we een aantal activiteiten gedurende het jaar gepland. Denk hierbij aan het brugklaskamp,

rustige omgeving, eventueel

schoolfeesten de eindbarbecue, onze kerstviering en diverse andere projecten.

achter de computer,

Deze projecten hebben soms te maken met een bepaald vak, sommige projecten hebben een

zelfstandig werken.

meer sociaal-maatschappelijk thema, zoals (cyber)pesten, gezond leven en omgaan met elkaar.

Goede schoolresultaten:
"We halen goede examenresultaten
die al jaren boven het landelijk
gemiddelde zijn."

Ineke Klein

‘Blij met deze kleine
veilige school’
“Mijn dochter Renée wist meteen dat ze

Lieke de Jong (L)  

naar de locatie Schoolbaan wilde. De meeste

‘Ik kies nooit voor de makkelijkste weg’

op vijf minuten fietsen van school. Ze had het

“Ik heb vorig jaar in 3 mavo al eindexamen Engels gedaan.
Ik had een voorsprong, omdat ik eerst op een tweetalige
school zat. Verder houd ik van talen, ik pik het makkelijk op.
Ik hoef dus nu in mijn eindexamenjaar geen Engelse lessen

vriendinnen gingen ook en verder wonen we

"Je hebt bij ons in alle leerjaren
mooie roosters zonder tussenuren"

direct naar haar zin, het voelde meteen goed.
Renée tennist en danst graag. Zeker wat
betreft dat laatste kan ze haar hart ophalen
in de Xpressieklas."

te volgen. Daarom heb ik voor Frans...
Lees het complete interview op onze site

Anushka Sunda (R)

‘Het wordt een spannend jaar’
“Ik heb veel familie in Engeland wonen, spreken en schrijven
in het Engels, het is voor mij vrij vanzelfsprekend. Daarom
deed ik vorig jaar aan het eind van de derde klas mavo
al eindexamen Engels. Nu volg ik in de vierde klas Engels
op 4 havoniveau. Mijn voornaamste doel is het halen van
het Cambridge Certificaat dat door de universiteit van
Cambridge wordt uitgegeven. Die certificaten geven vaak
vrijstellingen van toelatingsexamens op veel opleidingen.
Als het te hoog gegrepen blijkt, wil ik op 4 havoniveau
slagen. De kans is groot....
Lees het complete interview op onze site

Lees dit hele interview op onze site

Gymnasiumbrugklas?
Doen!
Leer je gemakkelijk? Heb je een brede belangstelling en ben je een
doorzetter? Dan voel je je thuis in onze gymnasiumbrugklas.

Sportklas

Ontwikkel
je
talent!

In de Sportklas neemt sport, naast leren, een belangrijke plaats in.
Je hebt 5 lesuren LO per week. Naast deze lessen, krijg je extra
sportactiviteiten in en buiten school.
Deze activiteiten zijn meestal tijdens schooltijd maar soms ook erna. Heb je een brede interesse in

In de gymnasiumbrugklas krijg je twee uur per week Latijn.

sport? Dan is de Sportklas iets voor jou. Je hoeft zeker geen topsporter te zijn om voor de Sportklas in

In de tweede klas komt daar Grieks bij. Dat zijn dan wel ‘dode

aanmerking te komen. We bieden de Sportklas aan op alle niveaus. Het maakt dus niet uit welk advies

talen‘ (talen die niet meer gesproken worden), maar ze zijn nog

je hebt.

steeds belangrijk. Zo komt bijvoorbeeld kennis van deze talen goed
van pas bij Nederlands, geschiedenis en de moderne talen Frans,

De Sportklas is voor iedereen die plezier beleeft aan sporten, die zichzelf wil ontwikkelen op sportief

Duits en Engels.

gebied en die op deze manier zijn schoolleven leuker wil maken. Wij zijn er van overtuigd dat met
plezier naar school gaan een positieve invloed heeft op je studieresultaten. Bovendien leer je door met

We besteden in de lessen ook veel aandacht aan de cultuur van

elkaar te sporten een heleboel vaardigheden waar je later je voordeel mee kunt doen. Denk hierbij aan

de Romeinen en de Grieken en hun invloed tot in onze tijd. Dat is

samenwerken, leren omgaan met winnen en verliezen, leiding geven, leiding accepteren, grenzen

niet alleen leuk en spannend, je begrijpt daardoor ook vaak meer

verleggen en hulp verlenen. Het programma van de Sportklas is heel divers. Je doet allerlei balsporten,

van de wereld waarin je leeft. Met de gymnasiumleerlingen van

atletiek, je krijgt zelfverdediging, zwemmen en turnen. Meestal krijg je deze lessen van je eigen

de Mariënpoelstraat ga je ook een aantal keer naar het buitenland,
bijvoorbeeld naar Xanten in de tweede klas. In de derde klas gaan
we drie dagen naar Trier en in de vijfde klas gaan we een week
naar Rome.
Op de Schoolbaan wordt het gymnasium aangeboden in
klas 1, 2 en 3. Daarna maak je, net als de havo- en atheneumleerlingen de overstap naar de Mariënpoelstraat in Leiden.
Door Latijn en Grieks zijn andere vakken als Duits, Frans, Engels
en Nederlands veel makkelijker. Zeker voor je grammatica.
Later heb je er veel aan. Door verschillende uitstapjes, excursies
en reizen leer je veel over de cultuur van de Romeinen en Grieken
en hun invloed tot in onze tijd.

Diana en Tein

“Klassieke talen
is een erg leuk vak”

Voor de extra activiteiten en voor het inhuren van gastdocenten vragen we een ouderbijdrage van
€ 120,00 per leerjaar.

Diana en Tein zitten in de tweede klas

Intakemiddag

van het gymnasium. Ze delen beiden

Op woensdag 25 mei 2016 houden we een intakemiddag. Dit is geen toelatingstest.

de interesse voor de klassieke talen.

We willen je graag leren kennen en we kijken of je genoeg bewegingsvaardigheid hebt en in een
gesprek wordt je motivatie getoetst.

Diana had een havoadvies. Nu dus op
het gymnasium. Hoe is dat gegaan?
“Mijn basisschool dacht dat gymnasium
te moeilijk voor mij zou zijn. Ik wilde
graag meer. Deze school bood mij de kans
te bewijzen dat ik inderdaad meer in mijn
mars had. Mijn mentor in de eerste klas

"De gymnasiasten zijn het eens:
Het hoogtepunt van onze schooltijd tot nu toe?
De Rome-reis. Geen twijfel mogelijk!
Ook de uitstapjes naar Trier en Xanten waren leuk."

gymleraar, maar soms komt er ook een gastdocent of krijg je een clinic op een locatie buiten school.

heeft het geregeld. Ik heb een half jaar
proef gedraaid, volgde gewoon het vak
klassieke talen. Toen bleek dat
ik het gymnasiumniveau voor alle
vakken aankon...

Lees dit hele interview met Diana
en het verhaal van Tein op onze site.

"Een sportieve instelling, inzet en plezier als basis
voor goede schoolresultaten."

Ontdek
je
X-Factor!

Xpressieklas

"Creativiteit, lef en
plezier als basis voor
goede schoolresultaten."

Projectklas

Overal om je heen zie en hoor je creatieve uitingen. Misschien heb jij ook

Ben je breed geïnteresseerd, dan is onze Projectklas misschien

talent op het gebied van muziek, tekenen en toneel en wil je ook jouw

wel wat voor jou. In de Projectklas krijg je gedurende de

ideeën laten zien of horen. Dan is de Xpressieklas iets voor jou!

onderbouwperiode een blokuur (2 uur) per week techniek.
Daarnaast hou je ook gewoon je gymlessen (3 uur) en

Je hebt per week 5 lesuren creatieve vakken op je rooster. Naast deze lessen beeldende vorming,

creatieve vakken (3 uur). Echt iets voor allrounders.

muziek, dans en drama organiseren we ook extra activiteiten. Deze activiteiten zijn meestal tijdens
schooltijd, maar soms ook erna. Belangrijk is dat je creatief durft te zijn. Je leert veel over de wereld
van kunst en cultuur. Zo is er bij muziek aandacht voor zang en het bespelen van instrumenten.
Dat combineren we in een musical, kleine concerten en een open podium. Maar je bezoekt ook een
concert of muziekvoorstelling.
Er wordt aandacht besteed aan acteren en samenwerken (door fysiek spel). Je bezoekt een
theatervoorstelling. Je leert tekenen en schilderen met allerlei materialen en een museumbezoek
staat op het programma. Tot slot komen er docenten naar school die gastlessen verzorgen.
We bieden de Xpressieklas aan op alle niveaus. Het maakt dus niet uit welk advies je hebt.
De Xpressieklas is voor iedereen die zich op creatief gebied wil ontwikkelen en die op die manier zijn
schoolleven leuker wil maken. Wij zijn er van overtuigd dat met plezier naar school gaan een positieve

Een leuke klas voor leerlingen die niet speciaal de keuze voor Sport of Xpressie
willen maken en voor leerlingen die gek zijn van techniek.
De Projectklas bieden we net als de Sport- en Xpressieklas aan op ieder niveau.
Ben jij dus die allrounder die het leuk vindt om in de onderbouw een zo breed
mogelijk vakkenpakket vakken te volgen, met een extra accent op techniek,
dan is dit echt iets voor jou.
Voor de Projectklas vragen wij GEEN extra ouderbijdrage.

invloed heeft op je studieresultaten. Bovendien leer je in de Xpressieklas vaardigheden waar je later ook

Kennismakingsmiddag

wat aan hebt. Denk hierbij aan jezelf presenteren, samenwerken, omgaan met verschillen, grenzen

Op woensdag 25 mei 2016 nodigen we je uit voor onze kennismakingsmiddag.

verleggen en hulpverlenen.

Dit is geen toelatingstest. We willen je graag leren kennen en willen ook jou de
mogelijkheid geven met ons en je klasgenoten kennis te maken.

Auditiemiddag
Op woensdag 25 mei 2016 houden we een auditiemiddag. Dit is geen toelatingstest. Naast een kleine
auditie houden we een motivatiegesprek met je. Zo bekijken we samen of de Xpressieklas iets voor jou is.
Voor de extra activiteiten en voor het inhuren van gastdocenten vragen we een ouderbijdrage van
€ 120,00 per leerjaar.

Ontdek de Sportklas, de Xpressieklas en de Projectklas
door minilesjes te volgen.

Je bent
van harte welkom!

Persoonlijke rondleiding

NIEUW!

Als je het leuk vindt om samen met
je ouders de school op een gewone
doordeweekse dag te zien, dan kan dat.
Ouders kunnen ook alleen komen trouwens.
Wij verzorgen graag een persoonlijke
rondleiding waarin we de school laten
zien en met jou persoonlijk kunnen praten

Inschrijven

over jouw overstap naar het voortgezet

Tijdens de Open Dag en de Informatieavond ontvang je het officiële

Ontdek onze
voorlichtingsactiviteiten!

onderwijs.

inschrijfformulier. Dit formulier is ook te downloaden van onze site.

Je kunt je hiervoor opgeven via de site of

Stuur dit formulier vóór 15 maart 2016 (zonder postzegel) op naar:

door je ouders een mail te laten sturen

Bonaventuracollege Schoolbaan, t.a.v. dhr. I. Bergsma

naar: i.bergsma@bonaventuracollege.nl

Antwoordnummer 26021, 2370 VB Roelofarendsveen
Op het formulier kun je aangeven of je kiest voor de mavo-maatwerkklas, de

Sport-, Xpressieen Projectmiddag
Wo 2 dec. 2015

Sportklas of de Xpressieklas. Als je de keuze voor Sport of Xpressie niet wilt

Inloop vanaf 13.15 uur, start 13.30 uur, eindtijd 16.00 uur

maken, kom je automatisch in de Projectklas. Na inschrijving krijg je van ons

voor leerlingen en ouders.

een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag met de Sport-, Xpressie- of
Projectgroep op 25 mei 2016.

OPEN DAG

Ook maken we een afspraak met de leerkracht van je basisschool
om te praten over je advies, de klassenplaatsing en eventuele

Wo 13 jan. 2016

bijzonderheden. Deze gesprekken vinden we heel belangrijk en daar nemen

Inloop vanaf 13.45 uur, start 14.00 uur, eindtijd 16.15 uur

we graag de tijd voor. Je krijgt van ons ook een uitnodiging voor de eerste

voor leerlingen en ouders.

kennismaking met je nieuwe klas en mentor op 2 juni 2016; zet deze datum
maar vast in je agenda!

Merel Roos

wwOf bezoek onze website: www.bonaventuracollege.nl

“Ik kreeg les van
betrokken docenten”
“Ik koos bewust voor eerst drie jaar op
deze locatie. Het was voor mij een soort
veilige school waar ik mij direct thuis
voelde. Ik had een havo-vwo-advies,

"Onderwijs op maat,
individuele aandacht,
cultuur, muziek, sport,
dans, respect, kunst,
theater, plezier en
project."

Volg vandaag de lessen van de andere vakken. Maar ook
Sport, Xpressie en Project kom je op deze dag weer tegen.

"Al onze docenten staan paraat om uitleg
te geven en vragen te beantwoorden."

Informatieavond

maar het werd snel duidelijk dat het

Do 21 jan. 2016

vwo zou worden. Op dat niveau kreeg ik

Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur, eindtijd 22.00 uur

drie jaar les van betrokken docenten.

voor ouders (Schoolbaan 1, Roelofarendsveen).

Veel huiswerk, veel toetsen en meestal
mooie uitdagende lessen. Het leren ging
mij redelijk makkelijk af. Dan is het zaak
dat een docent ziet dat je extra stof nodig

Goed bereikbaar!

hebt, dat je...

De Schoolbaan is vanuit alle richtingen goed bereikbaar

Lees dit hele interview op onze site..

per fiets en met openbaar vervoer.
De bussen stoppen dichtbij de school. Vanuit Leimuiden,
Rijnsaterwoude en Woubrugge varen pontjes.

Hart voor jou,
oog voor kwaliteit
Hart voor jou
Op het Bonaventuracollege zien we leerlingen zoals ze zijn en geven we ze individueel
de aandacht die ze nodig hebben. We ondersteunen ze én dagen ze uit om te leren
op het niveau en in het tempo dat bij ze past. We gebruiken de waardevolle interactie
in de klas om ze te laten groeien als mens. We zwaaien ze graag uit met best passende
diploma op zak én een stevige sociaal-emotionele basis voor de rest van hun leven.

We bieden kwalitatief goed middelbaar onderwijs op alle niveaus, van gymnasium tot het vmbo.
Onze vier kleinschalige maar volwaardige scholen verschillen in sfeer, cultuur en werkwijzen.
Maar zijn onderling verbonden door de persoonlijke aandacht voor ieder kind, door betrokken
leerkrachten en door samenwerking op organisatieniveau. Zodat dat belangrijke zaken als
de kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs, huisvesting, continuïteit in de bezetting,
leermiddelen en investeringen goed geborgd zijn.

Schoolbaan

gymnasium, atheneum, havo, mavo in 3 jaar,
mavo, vmbo-k, vmbo-b en onderwijs op maat

Schoolbaan 1
2371 VJ  Roelofarendsveen

T  (071) 331 60 00
E schoolbaan@bonaventuracollege.nl

Het Bonaventuracollege bestaat uit de locaties Schoolbaan, Mariënpoelstraat, Burggravenlaan
en Boerhaavelaan en maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

www.bonaventuracollege.nl

Ontwerp en realisatie: windkracht-10.nl

Oog voor kwaliteit

