LOOP
BI NNEN
BIJ HET
BONA

op 15 en 27 januari

Burggravenlaan
burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

de bRUGKLAS
Onderwijs

leren met
plezier
informatiekaart

de bRUGKLAS
Op de Burggravenlaan vinden wij het

Je kunt met je vragen en verhalen ook

belangrijk dat iedereen zichzelf kan

terecht bij hulpmentoren, dat zijn leerlingen

zijn, dat we samen leren en aandacht

uit klas 3 die meedoen met de activiteiten.

hebben voor elkaar, zodat iedereen met
plezier naar school gaat. Er is een grote

Samen met je klasgenoten volg je de lessen

diversiteit aan leerlingen en docenten die

volgens je rooster. In de brugklas en tweede

er met elkaar, in een prachtig gebouw,

klas is het rooster altijd aaneengesloten,

voor zorgen dat je ruimte krijgt om te

je hebt dus geen tussenuren. Is een van je

leren en je te ontwikkelen. Je voelt je snel

docenten ziek, dan wordt de les opgevangen

thuis in de Bonasfeer. Om te zorgen dat

door een andere docent.

je je snel thuis voelt, heb je in de eerste
week een introductieprogramma met alle

Samen met je klasgenoten volg je Rots &

brugklassers.

Waterlessen. Hier leer je om op een prettige
manier met elkaar om te gaan. We vinden

Op onze school zitten leerlingen

het namelijk belangrijk dat onze leerlingen

die een mavo-, havo-, atheneum- of

goed in hun vel zitten en zich veilig voelen.

gymnasiumdiploma willen halen. Deze

We hebben respect voor elkaar.

leerlingen zitten in de brugklas verdeeld
over verschillende klassen zoals: mavo/
havo-, havo/atheneum- en atheneum/
gymnasiumklassen. De klassen worden
begeleid door twee mentoren die je vaak
ziet, zodat ze jou snel goed leren kennen.
De mentoren helpen je om met plezier te
leren, zodat jij jouw talent kunt ontwikkelen.
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De bovenbouw
Onderwijs

je eigen
route kiezen
informatiekaart

de bovenbouw
Nadat je in de onderbouw de basis van

Bona Business School

verschillende vakken hebt geleerd moet

Bona Business School is een speciaal

je in de bovenbouw je eigen route kiezen

onderwijsprogramma met aandacht

richting een maatschappijprofiel of een

voor ondernemerschap en economie.

natuurprofiel. Om dit goed te doen volg je in

Dit programma is speciaal voor

klas 3 een keuzeprogramma begeleid door

leerlingen met het maatschappijprofiel.

je mentor en de decaan om je te helpen

In dit programma behaal je de landelijk

een juiste keus te maken voor een profiel.

erkende diploma’s Ondernemerschap

Je kiest een profiel met vakken die jij leuk

en NIMA Basiskennis Marketing.

vindt, waar je goed in bent of die je later
nodig denkt te hebben.

Instromen in havo 4
Wil je instromen in havo 4? Dat kan als je

Wanneer je meer uitdaging zoekt, kun jij bij

een overgangsbewijs hebt van klas 3 (havo

ons een extra vak kiezen. Bovendien kunnen

of vwo) naar havo 4 of een diploma vmbo-

mavo- en havoleerlingen na het Centraal

gl/-tl. Meld je dan bij ons op school aan. Na

Examen doorstromen naar respectievelijk

je aanmelding word je bij ons uitgenodigd

de havo of het vwo.

voor een gesprek, omdat we willen weten
wie je bent en welke vakken je wilt gaan
volgen. In dit gesprek kun je vertellen wat
je nodig hebt en wat je van ons verwacht.
We nemen ook contact op met de school
waar je vandaan komt.
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Burggravenlaan
Extra

Een dag uit het
leven van een
leerling
informatiekaart

Burggravenlaan
Zomaar een dag …
Avond van te voren: Je kijkt in de app

staan nu los van elkaar. Zo’n SO duurt

welke lessen je hebt en je pakt je tas

ongeveer 20 minuten, dan ga je door met

met je boeken

de rest van de les. Het ging goed dus je
maakt je nergens zorgen over.

De volgende dag: Terwijl je het plein
opkomt, roept Marcel de conciërge

4e uur: Nederlands in 113.

goedemorgen naar je. Snel gooi je je fiets
in het rek. Hop naar je locker voor je jas,

Grote pauze: Je loopt naar de aula en je

ook leg je er je boeken in die je pas later

haalt een wrap. Dit doe je maar één keer per

op de dag nodig hebt. Onderweg kom je

week, anders ga je failliet. Je hang wat rond

al wat klasgenoten tegen en samen loop

met je vrienden. Vlak voor de bel gaat ga je

je naar je lokaal.

nog langs je locker voor je gymtas.

1e uur: Aardrijkskunde in lokaal 109. Best

5e & 6e uur: blokuur gym net weer in de

een prima les, bosatlas erbij en zoeken maar.

zaal, na de eerste weken buiten gymles.
Binnen is ook wel weer leuk.

2e uur: Wiskunde in lokaal 217. Eerst wat
uitleg en daarna ga je zelf sommen oefenen.

Kleine pauze: Je loopt even langs het

Je wisselt dus elk uur van lokaal en van leraar.

infocenter want je komt niet meer in Magister
waar het huiswerk in staat. Hier kunnen ze je

Kleine pauze: In de pauze loop je langs je

helpen met een nieuw wachtwoord.

locker om je boeken te wisselen. Je klets
wat, drinkt wat en gaat weer naar je

7e uur: Mentor uur. Je praat vooral voer de

volgende les.

dingen die gaan komen, zoals bijvoorbeeld
de proefwerkweek, sportdagen en andere

3e uur: Frans in lokaal 008 schriftelijke

dingen. Je kan ook vertellen in een kort

overhoring (SO): De tafeltjes en stoeltjes

gesprekje hoe het met je gaat.
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ACTIVITEITEN BUITEN DE LES
Extra

net dat
beetje
extra
informatiekaart

ACTIVITEITEN BUITEN DE LES
Naast de gewone lessen kun je op het

BONAMUN

Bonaventuracollege aan verschillende

Ook de organisatie van BONAMUN is

activiteiten deelnemen, zodat je je breed

volledig in handen van leerlingen. MUN

kunt ontwikkelen.

staat voor Model United Nations. BONAMUN
is een driedaagse manifestatie, waarbij

Sportactiviteiten

de werkwijze van de Verenigde Naties

We organiseren binnen en buiten de

door leerlingen ‘nagespeeld’ wordt.

school sporttoernooien en -activiteiten.

Leerlingen discussiëren in het Engels over

Zo is er in de onderbouw voor alle klassen

maatschappelijke onderwerpen.

en sportdag en atletiekdag. Daarnaast
worden er in samenwerking met de

Leerlingenvereniging

gemeente Leiden diverse sporttoernooien

Ben je een leerling die het leuk vindt om

georganiseerd. Denk daarbij aan basketbal-,

activiteiten voor andere leerlingen te

volleybal- en voetbaltoernooien. Daarnaast

organiseren, dan kun je je aansluiten bij

doet de school altijd mee aan het NK

de leerlingenvereniging. Deze vereniging

Hockeytoernooi. Twee jaar geleden zijn we

zorgt voor gezellige schoolfeesten,

bij de jongens zelfs Nederlands kampioen

bandjesavonden en helpt mee bij de

geworden!

kerstviering.

Musical

Leerlingenraad

Elk schooljaar voeren meer dan honderd

De leerlingenraad is groep leerlingen die

leerlingen een musical op. De musical

meedenkt over het onderwijs op onze

wordt helemaal voor en door leerlingen

school. Vind je het interessant om hieraan

georganiseerd, daar zijn we trots op.

deel te nemen, dan overleg je geregeld met

Leerlingen zingen en acteren, zorgen zelf

de schoolleiding over de lessen en andere

voor het decor, de regie, het orkest en het

activiteiten.

koor. Ze krijgen hulp van enkele docenten.
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Herkomst leerlingen
Extra

56
%

Leiden

10
%

Voorschoten

12
%

Leiderdorp

9

%
Hazerswoude

LEERLINGEN KOMEN
OVERAL VANDAAN
informatiekaart

Herkomst leerlingen
Zoeterwoude

Onze leerlingen komen
echt overal vandaan:
• Hazerswoude
• Hoogmade

omliggende
dorpen

• Koudekerk

8%

• Leiden
• Leiderdorp

Hazerswoude

• Voorschoten
• Zoetermeer

Voorschoten

7%

9%

• Rijpwetering
• Roelofarendsveen

10%

• Zoeterwoude

15%
Leiderdorp
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Leiden

50%

Begeleiding op de BURGGRAVENLAAN
Begeleiding

leerdoelgericht
presteren op je
eigen niveau
informatiekaart

Begeleiding op de BURGGRAVENLAAN
Op de Burggravenlaan krijg je activerend

coördinator en leerling-/mentorbegeleiders

en uitdagend kwaliteitsonderwijs binnen

per leerlaag.

een veilige, overzichtelijke en zorgzame
omgeving. We werken leerdoelgericht,

Diatoets

dat betekent dat je op je eigen niveau

In klas 1 en 2 worden alle leerlingen

kunt presteren doordat we duidelijke

gescreend op taal, rekenen en Engels.

leerdoelen stellen.

We doen dit via de methode Diatoets.
Als uit de screening blijkt dat een leerling

Iedere klas heeft in de brugklas twee

extra ondersteuning nodig heeft, dan bieden

mentoren en twee studielessen per week.

wij deze leerling Remedial Teaching aan.

De mentoren begeleiden jou in het leren leren
en hoe je je als persoon ontwikkelt. De mentor

Dyslexie en dyscalculie

is de spil in de organisatie en voor jou en je

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie

ouders het eerste aanspreekpunt. Tijdens de

krijgen extra tijd bij het maken van toetsen

studielessen wordt aandacht besteed aan:

en sommige leerlingen werken op een laptop

• Leervaardigheden: hoe leer je woordjes,

met het programma Kurzweil. Verdere

hoe bereid je je voor, etc.
• Werking van het brein

informatie over onze omgang met dyslexie
en dyscalculie vindt u in ons op de website.

• Plannen: van de school ontvang
je een planagenda (Plenda)
• Schoolse vaardigheden: hoe ga je met
elkaar om, hoe ontwikkel je, etc.
• Zelfreflectie

Ontwikkelklas
Als blijkt dat een leerling een steuntje in
de rug nodig heeft, kan de ontwikkelklas
daarbij helpen. Gedurende een aantal
maanden krijgt de leerling intensieve en

Ondersteuningsteam

structurele hulp in een kleine groep. Tijdens

Soms heb je meer ondersteuning nodig dan

deze uren leert de leerling zijn huis- en

een mentor kan bieden. De mentor vraagt

schoolwerk te plannen en te organiseren

dan hulp aan het ondersteuningsteam.

en leerstrategieën toe te passen. Ook wordt

Dit team bestaat uit een ondersteunings

er aan motivatie gewerkt.
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AANDACHT VOOR UW KIND
Begeleiding

ontdekken
wie je bent
informatiekaart

AANDACHT VOOR UW KIND
Aandacht voor wie je bent

een mooi en modern infocenter. Je kunt

Op het Bona Burggravenlaan hebben we

er laptops en boeken lenen en je kunt er

aandacht voor elkaar, je ontdekt wie je bent.

samen, of juist in stilte, met je huiswerk

Er is een grote diversiteit aan leerlingen en

aan de slag.

docenten die elkaar samen, in een prachtig
gebouw, elke dag weer een beetje sterker

Zowel in de brugklas als in andere leerjaren

maken. Je voelt je snel thuis in de Bonasfeer.

zijn er excursies die aansluiten bij de lesstof.
Je kunt dan denken aan een bezoek aan

Aandacht voor wat je leert

Museum Volkenkunde of een bezoek aan

Op het Bona leer je met een doel, je bent

kamp Westerbork.

je bewust van wat je leert en waarom
dat belangrijk is. Je mentoren gaan met

Aandacht voor wat je onderneemt

je in gesprek over je leerdoelen en je

We geloven in leren door te ervaren. Een

ontwikkeling. Jij hebt daar een actieve rol in,

Bonaleerling wil zich graag ontwikkelen

jij bereidt de gesprekken voor. Je bedenkt

en dat kan op een heleboel manieren.

waar je aan wilt werken en wat je daarvoor

Je kunt bijvoorbeeld meedoen met de

nodig hebt. Op de gespreksavonden

jaarlijkse musical waar je je muzikale,

praten we met jou en je ouders over je

dans- of organisatorische talenten

ontwikkeling: jij bent aan zet.

kunt inzetten en ontplooien. Bij de BBS
(Bona Business school) leer je veel over

Plannen is een belangrijke studievaardigheid.

marketing, personeel & organisatie en

Als je bij ons op school komt, krijg je daarom

boekhouden.

een Plenda, dat is een agenda waarmee je
ook leert te plannen. Op die manier overzie

Heb je een talenknobbel? Of wil je die

je je schoolwerk en houd je tijd over voor

juist ontwikkelen? Dat kan op onze school,

alle leuke dingen buiten school.

je bereidt je, samen met de docent en
klasgenoten, voor op internationale

Aandacht voor waar je leert

examens in het Engels (Cambridge),

We zijn trots op ons sfeervolle gebouw.

Frans (DELF) of Duits (Goethe). Een

In dat prachtige oude gebouw hebben we

Bonaleerling is een ondernemende leerling.
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