OPEN
DAG

zaterdag
19 januari

Kijk voor meer informatie over de
open dagen in de brochure.

Burggravenlaan
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Internationaal en ondernemend

Bonaventuracollege

Bonaventuracollege
Burggravenlaan
Op het Bonaventura Burggravenlaan vind
je goed onderwijs, aardige klasgenoten,
interessante themaklassen en leuke
buitenschoolse activiteiten.
Je kunt bij ons een diploma halen op het gymnasium,
het atheneum, de havo of de mavo. Onze leraren geven
goed onderwijs met een moderne aanpak en moderne
voorzieningen. Je brengt je middelbareschooltijd door in
een prachtig monumentaal gebouw, in een prettige sfeer.
Je voelt je thuis, want we hebben aardige leerlingen, leraren,
conciërges en andere medewerkers. Samen zorgen we
ervoor dat je op Bonaventura Burggravenlaan een
leuke middelbareschooltijd hebt.
Je gaat je in de onderbouw verdiepen in onze themaklassen en
meedoen aan allerlei activiteiten. Bonaventura Burggravenlaan
heeft speciale klassen en allerlei activiteiten in vijf thema’s:
internationaal, ondernemen, sport, natuur en kunst.

Onze school
is oud van
buiten, modern
van binnen

Lees meer
over de
THEMAKLASSEN
op onze
website!

Themaklassen
In de onderbouw kun je in onze themaklassen je
talent uitdiepen of een nieuw talent ontdekken.
We bieden programma’s aan in de volgende
vijf thema’s.

Internationaal
Via het internet is de hele wereld verbonden. In de
themaklas programmeren leer je verschillende vormen
van ‘programmeertaal’.
Ook hebben we themaklassen waarbij je wordt klaargestoomd
voor een internationaal taaldiploma, zoals DELF of Goethe.
Als je geïnteresseerd bent in wereldpolitiek, diplomatie
en debat, dan is de themaklas Model United Nations iets
voor jou. Hierbij word je voorbereid om mee te doen aan
internationale conferenties.

Ondernemen
Droom je nu al van je eigen bedrijf of het organiseren van
een festival? De themaklas ondernemen kan een eerste stap

Sport

zijn op het pad van ondernemen. In de brugklas kun je al je

Ben je graag in beweging? Nieuw is onze hockeyklas

eerste goededoelenonderneming opzetten of een sport- of

in samenwerking met hockeyvereniging Roomburg.

muziekevenement organiseren.

En we hebben een themaklas voetbal in samenwerking
met Meerburg in Zoeterwoude. In de themaklas sport
maak je kennis met allerlei verschillende sporten.
De ene keer ga je boksen, dan weer schermen en
een andere keer klimmen.

Er is echt
veel te
kiezen

Natuur
Misschien zit er wel een ontdekker in jou! In de themaklas
natuur komen verschillende takken van natuurwetenschappen aan bod. Zo bouw je je eigen waterraket,
of je leert hoe je kunt overleven op een onbewoond
eiland, bijvoorbeeld door zelf vuur te maken.

Kunst
Ben je graag bezig met muziek of beeldende kunst?
Uit jezelf in beeld en geluid in deze themaklas. Je kunt
leren hoe je cartoons moet tekenen, je begint je eigen
bandje of je ontwerpt een eigen stad-in-de-toekomst.

Gepersonaliseerd leren
Onze school werkt hard aan gepersonaliseerd
leren, want elke leerling leert op een andere
manier, in een ander tempo en op een ander
niveau. Daar passen we ons op aan. Zo kun je
versnellen in je opleiding of een vak op een
hoger niveau doen.

De beste aanpak
Natuurlijk willen we je zo goed mogelijk onderwijs bieden.
We werken dus voortdurend aan het verbeteren van onze
aanpak. Daarom werken we samen met wetenschappers
van o.a. de Universiteit van Amsterdam en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Met de nieuwe wetenschappelijke
kennis verbeteren we onze manier van werken.

Uitblinken

'Gereedschapskist'

Ben jij misschien héél erg goed in Engels of een ander

Om goed te presteren, is het belangrijk dat je verschillende

schoolvak? Op onze school kun je dat vak dan doen

leervaardigheden hebt. In de brugklas heb je twee mentoren

op een hoger niveau dan je klasgenoten. Wat ook kan,

die jou helpen nadenken over je leervaardigheden, zodat

is versnellen, zodat je met een hoger leerjaar meedoet

je jezelf kunt ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan

voor dat vak. Ook versneld examen doen is mogelijk.

je ‘gereedschapskist’ kunt toevoegen. Je mentoren leren
je hoe je om moet gaan met de speciale planagenda
waardoor je je schoolwerk goed overziet en leert hoe
je schoolwerk moet aanpakken.

Feedback
Op verschillende manieren volgen we jouw ontwikkeling.
We maken gebruik van de methode RTTI waarbij de docenten
je goed van feedback kunnen voorzien, zodat je weet hoe
je aan de slag moet bij de verschillende vakken. Op de
gespreksavonden praten we met je ouders en met jou
over je ontwikkeling: jij bent aan zet.

Talentontwikkeling
Sommige leerlingen kunnen nog beter presteren dan
ze al doen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een
leerling nog niet optimaal presteert, bijvoorbeeld weinig
leervaardigheden, lage motivatie of faalangst. We vinden
het belangrijk dat je je talent zo goed mogelijk inzet, daarom
hebben we een programma voor talentontwikkeling.

De leerling
en het
leerproces
staan centraal

Lees meer
over het
GYMNASIUM
MUNDI
op onze
website!

Gymnasium
Mundi
Bonaventura is hét andere gymnasium in Leiden,
het Gymnasium Mundi. We zetten onze lange
gymnasiale traditie voort voor een nieuwe
generatie. Gymnasium Mundi betekent letterlijk
gymnasium van de wereld, een naam die wij
eer aan doen door ons breed georiënteerde
schoolprogramma.

Klassieke vorming
Op het Bonaventura Burggravenlaan kun je gymnasium
doen van de brugklas tot en met het eindexamen. Je leert
Latijn en Grieks en je komt in aanraking met de klassieke
cultuur, om te leren in hoeverre die nu werkelijk verschilt
(of misschien juist niet) van de huidige tijd. Er zijn ook
speciale excursies naar musea en buitenlandse steden.
Zo bestudeer je in de derde klas de Romeinse erfenis tijdens
een uitwisseling in Duitsland en in de vijfde klas gymnasium
ga je een week naar de ‘eeuwige stad’ Rome. We verdiepen
ons ook in het Romeinse leven door middel van projecten
en bezoeken aan het Rijksmuseum van Oudheden en

Klassieke
vorming
en moderne
vaardigheden

het Archeon.

Werken aan je toekomst
Het bijzondere van het gymnasium op het Bonaventura
Burggravenlaan is dat je in onze kleine groepen extra veel
persoonlijke aandacht krijgt en er mogelijkheden zijn om
eventueel versneld examen te doen. Daarnaast kun je naast
het gymnasiumprogramma natuurlijk ook gewoon meedoen
aan de themaklassen, ons internationale programma of
de Bona Business School. Op ons Gymnasium Mundi
(Werelds Gymnasium) krijg je dus een goede klassieke
vorming én leer je ook nog eens belangrijke zaken voor
nu en voor jouw toekomst. Gymnasium Mundi op
Bonaventura biedt je dus het beste van twee werelden.

Sportieve
en gezellige
activiteiten
Natuurlijk organiseren we op Bona Burggravenlaan ook allerlei
gezellige en sportieve activiteiten. Onze school doet elk jaar mee
aan het NK schoolhockeytoernooi, ook zijn er basketbaltoernooien
of kun je kiezen voor een volleybaltoernooi of andere
sportwedstrijden.
In de week voor de kerstvakantie ga je op je mooist naar het kerstgala en aan
het einde van het schooljaar is er een flitsend eindfeest.
Houd je van musical, om naar te kijken of om aan mee te doen? Dan zit je goed
bij onze school! Elk jaar wordt er een musical opgevoerd waarbij je je muzikale
of organisatorische talenten kunt inzetten en ontplooien.
Zowel in de brugklas als in andere leerjaren zijn er excursies die aansluiten bij
wat je in de les leert. Je kunt dan denken aan een bezoek aan het Rijksmuseum
van Oudheden of een excursie naar park Cronesteyn. Bij de lessen natuurkunde,
scheikunde en biologie maak je soms een uitstapje naar Technolab. Daar ga je
bijvoorbeeld nadenken over en werken aan een bacteriënproject. Het vak CKV in
de bovenbouw start met Kunstshot. Met klasgenoten fiets je naar verschillende
locaties in Leiden, waar je meedoet aan een workshop streetdance of djembé
of misschien doe je mee aan improvisatiecabaret.

Gezellige
school voor
iedereen

Bona Internationaal,
ELOS
Nederland is een klein land en we hebben
dus veel ‘buitenland’. Internationale kennis
en vaardigheden zijn daarom belangrijk.
Ons internationaliseringsprogramma ELOS is
een goede opstap voor jouw internationale
toekomst. Je kunt een kijkje nemen op
www.nuffic.nl.

Talent voor talen
Engels, Duits en Frans zijn belangrijke talen voor
internationale betrekkingen, culturele uitwisseling en de
economie. Daarom krijgt iedereen een goede basis voor
die talen. Bij het vak Engels werk je in de lessen met een
Engelstalige methode, waarmee je wordt voorbereid op een

Een goede
opstap
voor jouw
internationale
toekomst

internationaal erkend Cambridgecertificaat. Daarnaast kun

Ontmoet de rest van de wereld

je via themaklassen ook internationale taaldiploma’s halen

Als ELOS-school zorgen we ervoor dat je internationale

voor Duits (Goethe) en Frans (DELF).

ervaring krijgt. Om je talen te oefenen, hebben we
E-twinningprojecten met leerlingen uit andere landen.
Ook gaan we op excursie naar Europese steden, zoals
Brussel, Berlijn, Londen of Rome. We hebben een
gezamenlijk onderwijsprogramma met uitwisselingen met
scholen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje.
Bij uitwisselingen bezoeken buitenlandse leerlingen onze
school en logeren bij jou thuis en ga jij op bezoek bij
hen. Dat zijn superleuke en leerzame ervaringen.

Diplomatiek talent
Elk jaar kun je meedoen aan Bonaventura Model United
Nations (Bonamun). Dat is een internationale conferentie
op onze school waarbij de Verenigde Naties worden
nagebootst. Leerlingen uit binnen en buitenland doen
hieraan mee. Je debatteert dan in het Engels met andere
leerlingen over oplossingen voor problemen in de wereld.
Daarbij oefen je tegelijkertijd je talenkennis, je politiek
inzicht en diplomatiek talent. Bovendien kun jij ook
meedoen aan MUN-conferenties op andere scholen
in Nederland en het buitenland.

Bona Business School

Aanmelden
Toelating

‘Bona Business School’ betekent ondernemend
leren en ondernemerschap. Van brugklas tot
eindexamen kun je meedoen aan activiteiten
als het bezoeken van bedrijven en lezingen,
het meedoen aan games en opdrachten en het
maken van een studiereis! Er zijn programma’s
voor de mavo, de havo en het vwo.

Leerlingen met een gymnasium-, vwo-, havo- of mavo-

Je eerste eigen onderneming

Contact

In de eerste, tweede of derde klas kun je meehelpen bij het

Voor meer informatie over onze school kun je terecht op

opzetten van een goededoelenonderneming. Je bedenkt

onze website: www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

advies van de basisschool kunnen terecht op onze school.
In welke type klas je wordt geplaatst, hangt af van de
resultaten van je toetsen uit groep 6 tot en met 8 van
het Cito volgsysteem. Je kunt je aanmelden via het
aanmeldformulier dat op de website staat en dat
tijdens open dagen wordt uitgereikt.

met klasgenoten een goed doel waarvoor jij je wilt inzetten.
Je maakt daarna een businessplan en je voert dat plan

Als jij of je ouders graag persoonlijk vragen willen stellen,

daadwerkelijk uit. Je bedenkt een product of dienst, maakt

kunnen zij of kan jij bellen of mailen met de teamleider

reclame en doet de verkoop. Je leert met elkaar samen

van de brugklas, Inge de Vries.

te werken, te organiseren en te plannen.

(071) 566 01 66 / 06 3176 2865
I.devries@bonaventuracollege.nl

Ondernemersdiploma

Nima-diploma

In de tweede en derde klas leer je meer over marketing,

Je kunt tijdens je middelbare schooltijd ook al

Passend Onderwijs

personeel & organisatie en leer je na te denken over de

NIMA-diploma’s halen. Hierbij leer je nóg meer over

Voor vragen over Passend Onderwijs, bijvoorbeeld over

financiële kant van bedrijven. Ook bespreken we hoe je

bedrijfskunde zoals marketing, personeel & organisatie

leerbelemmeringen, kunnen je ouders bellen of mailen

jouw product het best kan presenteren en verkopen.

en boekhouden. Als jij later je eigen zaak wilt beginnen

met de zorgcoördinator, Lillian van Doorn.

of in een commercieel beroep wilt werken, dan is het

(071) 566 01 66

superhandig als je een NIMA-diploma hebt.

L.vandoorn@bonaventuracollege.nl

Kom kennis
maken!
OPEN DAG

Zaterdag 19 januari 2019
09.30 - 12.30 uur

Lesmiddag
voor groep 8-leerlingen

Woensdag 6 februari 2019
Voorbereiding op economische studies
Als je in de bovenbouw kiest voor de vakken economie

aanvang 14.00 uur
(online aanmelden vóór 30 januari)

en M&O, kun je meedoen aan modules zoals ‘beleggen’
en breng je bezoeken aan bedrijven, de universiteit
en hogeschool zodat je goed voorbereid bent op een

Informatieavond

economische studie. Leerlingen die dit goed doen, krijgen

voor ouders

een nationaal erkend Vecon-certificaat en zijn helemaal

Maandag 28 januari 2019

klaar voor een vervolgstap in een economische of

aanvang 19.30 uur

commerciële richting!

Bekijk onze website
burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/
naar_het_bona

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 het 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 t/m 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. Belangrijke zaken als kwaliteit en
ontwikkeling van ons onderwijs, huisvesting, continuïteit in de bezetting, leermiddelen en
investeringen zijn op die manier geborgd.

Burggravenlaan
Burggravenlaan 2
2313 HV Leiden

gymnasium, atheneum, havo en mavo

T (071) 566 01 66
E burggravenlaan@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

