Veelgestelde vragen
Beste toekomstige Bona-leerling!
Wij kunnen ons goed voorstellen dat je, na het volgen van de webinar, toch nog een vraag hebt. In
deze mailing hebben wij de meest gestelde vragen voor jou op een rijtje gezet. Mocht je hierna toch
nog een vraag hebben… vraag dan een gesprek aan via de link op de website. Op woensdag 3
februari zitten er docenten en leerlingen voor jou klaar om alle vragen te beantwoorden in een
persoonlijke video call tussen 15.00 – 18.00 uur.
Je kunt je aanmelden via de website en een gesprek aanvragen door een keus te maken uit de
volgende onderwerpen:
1. De brugklas
2. Begeleiding op de Burggravenlaan
3. Activiteiten buiten de les
4. Doorstroom en bovenbouw
5. Gesprek met een leerling
6. Overige
Je wordt via Microsoft teams gebeld voor een gesprek.

Onderwijs
Op welke manier wordt er lesgegeven?
Op de Burggravenlaan krijg je activerend en uitdagend onderwijs. We werken leerdoelgericht. Dat
betekent dat je op je eigen niveau kunt presteren doordat we duidelijke leerdoelen stellen.
Tijdens de les worden er verschillende werkvormen gebruikt om jou zo goed mogelijk bij de les te
betrekken.

Hoe volgen jullie de leerlingen?
We stellen duidelijke leerdoelen in de klas. Soms toetsen we die met een formatieve toets. Dit is een
toets waar je geen cijfer voor krijgt, maar waar we vooral kijken wat er al goed gaat en wat je nog
moet doen om de leerdoelen te bereiken. Daarnaast nemen we toetsen af waar je een cijfer voor
krijgt (summatieve toets).
In klas 1 en 2 worden alle leerlingen gescreend op leesvaardigheid, rekenen en Engels. Dit doen we
via de methode Diatoets. De resultaten hiervan worden vergeleken met landelijke referentieniveaus.
In de vaklessen wordt hier aandacht aan besteed. We nemen de tijd om het juiste niveau van iedere
leerling te bepalen.

Wat doen jullie om de kwaliteit van de lessen op peil te houden?
Op school hebben we een uitgebreid professionaliseringsprogramma voor onze docenten. We
scholen ons rondom leerdoelgericht werken/formatief evalueren toetskwaliteit. Daarnaast doen we
aan intervisie, waarbij docenten samen goede werkvormen met elkaar uitwisselen.

Werken jullie ook met laptops?
Leerlingen hoeven bij ons geen laptop aan te schaffen. De methode volg je uit het leerboek. Maar
veel vakken hebben naast het boek op papier ook een digitale methode. Hier kun je thuis en op
school op je eigen niveau opdrachten maken. Daarnaast leren de leerlingen bijvoorbeeld ook om een
werkstuk of presentatie te maken op de computer. Wanneer we in de les met deze methodes
werken, kunnen de leerlingen een laptop lenen in ons infocenter.

Wordt er Spaans aangeboden?
Nee, wij bieden geen Spaans aan bij ons op school. We hebben gekozen voor onderwijs in de talen
van de ons omringende landen: Engels, Frans en Duits.
Heb je een talenknobbel? Of wil je deze juist ontwikkelen? Dat kan! Samen met de docent en je
klasgenoten bereid je je voor op het halen van internationale diploma’s in het Engels (Cambridge),
Frans (DELF) of Duits (Goethe). Een Bonaleerling is een ondernemende leerling.

Taal en lezen
We houden van lezen en taal, dat zie je als je in de school rondloopt. Als je volgend jaar op onze
school komt, heb j elke dag een leesboek bij je en lezen we in de les.

En hoe zit dat met het gymnasium?
Op dit moment hebben wij te weinig leerlingen die zich aanmelden voor het gymnasium. Daarom
bieden wij nu geen Latijn en Grieks aan. Leerlingen die dat graag willen volgen, kunnen dit natuurlijk
wel op onze vestiging aan de Mariënpoelstraat doen.

Hoe gaan de online lessen bij jullie?
Tijdens de online lessen (i.v.m. thuisonderwijs tijdens corona) starten we de les gezamenlijk op. Dat
betekent dat de docent alle leerlingen ziet, het leerdoel van de les uitlegt en uitleg geeft over de
lesstof. Daarna gaan de leerlingen vaak met verschillende werkvormen aan de slag. Soms met de
online methode (waarin de docent de leerlingen goed kan volgen) en soms in kleine groepjes in een
breakout-room. Het kan ook zijn dat de docent verwerkingsopdrachten geeft die leerlingen op papier
moeten maken, om zo niet de hele les naar het scherm te hoeven kijken. Tijdens de verwerkingstijd
is de docent altijd beschikbaar om vragen te stellen. Dit kan met de hele groep, maar ook persoonlijk.
Aan het eind van de les wordt er gezamenlijk afgesloten.

Brugklas
Welke brugklassen zijn er?
Op onze school zitten leerlingen die een mavo-, havo- of vwo-diploma willen halen. Deze leerlingen
zitten in de brugklas verdeeld over verschillende brugklassen zoals: mavo/havo en havo/vwo-klassen.
De klassen worden begeleid door twee mentoren die je vaak ziet, zodat ze jou snel goed leren
kennen en helpen bij je schoolwerk.

Met welke eindtoets-scores word ik toegelaten?
Voor toelating tot onze school geldt alleen het schooladvies. De leerkrachten van de basisschool
kennen jou het beste en weten goed welk niveau bij jou past. Er komen leerlingen met een mavo-,
mavo/havo-, havo- havo/vwo- en vwo-advies naar onze school.

Kan ik ook doorstromen naar een hoger niveau?
Alle leerlingen zitten in verschillende gemengde brugklassen: mavo/havo- en havo/vwo-klassen. De
docenten houden jouw ontwikkeling het hele jaar in de gaten. We nemen ruim de tijd om het juiste
niveau van iedere leerling te bepalen.

Heb je vaak contact met je mentor?
In de brugklas heb je twee studielessen per week. De mentoren helpen jou in het leren leren en hoe
jij je als persoon ontwikkelt. Tijdens de studieles besteden we aandacht aan hoe je je woordjes moet
leren en hoe je je toetsweek moet plannen. Maar bijvoorbeeld ook hoe je met elkaar omgaat in de
klas.

Heb je veel huiswerk?
Op de basisschool maak je waarschijnlijk ook al af en toe huiswerk. Huiswerk maken hoort erbij, ook
op de middelbare school. De meeste leerlingen zijn ongeveer twee uur per dag bezig met hun

huiswerk. Soms een beetje minder en soms een beetje meer. Het is belangrijk dat je goed leert
plannen. De mentoren helpen daarbij, bijvoorbeeld met de Plenda, de plan-agenda die je bij ons op
school krijgt.

Zijn er huiswerkklassen?
Voor huiswerkbegeleiding werken wij samen met Studiekring. Studiekring biedt verschillende
vormen van begeleiding aan. Voor meer informatie kijk je op www.studiekring.nl

Hoeveel lessen zijn er in de brugklas?
Iedere week heb je circa31 uur les. Iedere les duurt 50 minuten.
In klas 1 en 2 heb je geen tussenuren. Is een van je docenten afwezig, dan wordt de les opgevangen
door een andere docent.

Welke vakken krijg je in de brugklas?
In de brugklas krijg les in 13 verschillende vakken:
Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur-scheikunde,
Tekenen, handvaardigheid, Lichamelijke Opvoeding (gym), muziek, godsdienst en studieles.
In klas 2 en 3 komen er nog een paar vakken bij en in de bovenbouw kies je een profiel. Je volgt dan
alleen nog de vakken waar je ook examen in gaat doen.

Leerlingbegeleiding
Wat doen jullie voor leerlingen met dyslexie?
Als je dyslexie hebt, krijg je extra tijd bij de toetsen. Ook mag je eventueel werken met een laptop.
Wij hebben ook een voorleesprogramma (Kurzweil) dat je kunt gebruiken.

Nemen jullie ook dyslexietesten af?
Nee, wij nemen zelf geen dyslexietesten af. Maar als docenten in de brugklas denken dat er mogelijk
sprake is van dyslexie, dan nemen zij contact op met je ouders. Via de huisarts en een
orthopedagoog kan daar onderzoek naar gedaan worden.

Wat doen jullie voor leerlingen met faalangst?
In de school zijn er verschillende docenten die leerlingen met faalangst begeleiden. Na een
kennismakingsgesprek kijken deze docenten welke vorm van begeleiding het best bij jou past. Dit kan
in een klein groepje zijn of individueel. Sommige leerlingen hebben regelmatig begeleiding en andere
leerlingen maar een paar keer.

Hoe gaat school om met pesten?
Tijdens het introductieprogramma zorgen we ervoor dat alle leerlingen elkaar al zo goed mogelijk
leren kennen. Ook willen we dat de mentor jou zo snel mogelijk kent. Door dit te doen, creëren we
een prettige en veilige sfeer in de klas. Het kan voorkomen dat er toch gepest wordt, dan praten we
met de gepeste leerlingen en de pesters. We proberen met elkaar tot een goede oplossing te komen.
Dat is terug te vinden in het pestprotocol. We betrekken hierbij ook je ouders.

Buiten de les
Gaan jullie ook wel eens naar het museum?
Jazeker! Daar beginnen we al gelijk mee tijdens de kennismakingsdagen. Eigenlijk gaan alle leerlingen
ieder jaar wel naar een museum. We bezoeken verschillende musea in Leiden, Amsterdam en Den
Haag. In de bovenbouw, tijdens de uitwisselingen, bezoeken we ook buitenlandse musea.

Ik heb iets gehoord over de musical, hoe zit dat?
Elk schooljaar voeren meer dan honderd leerlingen een musical op. De musical wordt georganiseerd
voor en door leerlingen. Leerlingen zingen en acteren, zorgen zelf voor het decor, de regie het orkest
en het koor. Ze krijgen hulp van enkele docenten, maar voor het grootste deel doen ze het eigenlijk
helemaal zelf!

Zijn er ook feestjes?
Ook die hebben we op de Bona. Samen met de leerlingenvereniging organiseren we verschillende
schoolfeesten. Een hoogtepunt op school is ons kerstgala. De aula wordt versierd, er is een band en
alle leerlingen komen in hun mooiste feestjurk en strak in pak naar het gala.

Wat houdt Bona Business School in?
Bona Business School is de naam voor ons programma voor ondernemen in de bovenbouw. BBS is
een programma waarbij leerlingen modules in economische vakken volgen. Je gaat ook op excursies,
volgt lezingen, bezoekt een universiteit en Hogeschool. Leerlingen die de BBS volgen, kunnen ook
verschillende extra diploma’s in ondernemen halen.

Wat doen jullie met internationalisering?
Wij doen verschillende dingen die te maken hebben met wereldburgerschap. Internationale
uitwisselingen zijn daar een onderdeel van. Leerlingen leren andere culturen kennen doordat ze echt
samen met leerlingen uit het andere land optrekken. Ze logeren in gastgezinnen en volgen met
elkaar lessen die passen binnen het thema wereldburgerschap.

Praktisch
Hoe groot is jullie school?
De school heeft ongeveer 900 leerlingen. De leerlingen zitten op verschillende niveaus: mavo, havo
en vwo.
De mavo is een onderdeel van het VMBO. De basis-beroepsgerichte en kader-beroepsgerichte
leerweg wordt aangeboden op de vestiging Leystede aan de Boerhavelaan. Het gymnasium bieden
we aan op de vestiging Mariënpoelstraat.

Waar komen de leerlingen vandaan?
Elke ochtend komen onze leerlingen uit verschillende plaatsen bij elkaar in ons prachtige
monumentale gebouw. Onze leerlingen komen echt overal vandaan: Hazerswoude, Hoogmade,
Koudekerk, Leiden, Leiderdorp, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Voorschoten, Zoetermeer en
Zoeterwoude.
De leerlingen worden allereerst op niveau in de klassen ingedeeld. Daarnaast kijken we ook waar de
leerlingen vandaan komen. Zo kunnen de kinderen samen fietsen en zit er bijna altijd wel iemand bij
je in de klas die je alvast een beetje kent.

Hoe lang zijn de pauzes?
We hebben drie pauzes, de pauzes duren 20 minuten, 30 minuten en een kwartier.

Wanneer moet je je inschrijven?
Je kan je nu al voor onze school inschrijven. Dit kan door het inschrijfformulier op onze website. Dit is
te vinden via de volgende link: Digitaal aanmelden - Bonaventuracollege Burggravenlaan.
De inschrijving moet je doen voor 15 maart en vergeet het adviesblad niet mee te sturen.

Mag je voor de zomervakantie al kennismaken met de klas?
Wij organiseren voor de zomervakantie een eerste kennismakingsdag met onze nieuwe
brugklasleerlingen. Je leert daar je nieuwe klasgenoten en mentoren kennen. Vaak worden er op
deze dag ook al wat telefoonnummers uitgewisseld, zodat je in de vakantie al samen af kan spreken.

