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Kom binnen
burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

We hebben je
veel te bieden!
Op het Bona volg je goed onderwijs, heb je aardige klasgenoten en
zijn er inspirerende activiteiten. Je kunt bij ons een diploma halen
op de mavo, de havo, het atheneum en het gymnasium. Je brengt je
middelbareschooltijd door in een prachtig monumentaal gebouw.
Met elkaar zorgen we ervoor dat je op het Bonaventuracollege
Burggravenlaan een fijne en leerzame tijd hebt.

Je kunt jezelf zijn
Op het Bona werken we in een prettige sfeer met elkaar samen. Je mag
zijn wie je bent, er is een grote diversiteit van leerlingen en docenten.
Dankzij die verschillen leren we van elkaar, we hebben aandacht voor
elkaar en onze omgeving.

Goede begeleiding
Er zijn twee mentoren die jou leren
hoe je je schoolwerk aanpakt. Je voert
geregeld een gesprek met je mentoren,
zodat je met veel plezier kunt leren. Er zijn
oudere leerlingen die ervoor zorgen dat je je
snel thuis voelt op het Bona. Je krijgt tijd om
te wennen, de toetsen van de eerste periode
tellen minder zwaar mee.

Leerzame activiteiten
Sporttoernooien, kerstgala, musical, met
je klas geld inzamelen voor een goed doel,
mensen in een verzorgingstehuis helpen,
een bezoek brengen aan de Tweede Kamer:
we doen het allemaal op het BONA.

Ik kreeg
meteen een goed
gevoel toen ik
binnenkwam
op het bona

Het Bona is echt
een aanrader,
er zijn veel
leuke docenten
en er hangt een
gezellige sfeer

De docenten vind
ik goed, maar mijn
leraar Frans vind
ik het leukst om
zijn humor
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“Heb respect
voor je
ouders. Zij he
bben school
gehaald zond
er Google
en Wikipedia
!”
- Anoniem -

De lessen zijn
heel interessant
en de docenten
zijn altijd goed
voorbereid

Mijn vrienden
en ik fietsen
elke dag samen
naar school

Ik heb voor deze
school gekozen
omdat ik het gebouw
mooi vind en er een
fijne sfeer hangt

Kom kennis
maken!
Open dag
voor leerlingen en ouders

vrijdag 15 januari 19.00 - 21.30 uur
woensdag 27 januari 15.00 - 17.30 uur

Open middagen
voor leerlingen uit groep 8

woensdag 9 december 2020
woensdag 3 februari 2021
Tijdens deze middagen laten we zien hoe een
dag er bij ons uitziet. We starten om 14.00 uur.
Meld je aan via de website:
burggravenlaan.bonaventuracolleg.nl

Wil je naar onze school?
Schrijf je dan in via het aanmeldformulier dat op de
website staat en dat tijdens open dagen wordt uitgereikt.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op
onze website: www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

Algemene informatie
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden
T (071) 566 01 66 | E burggravenlaan@bonaventuracollege.nl

