
Helaas lukte het niet om alle vragen te 

beantwoorden, tijdens de Q&A op 21 januari, 

i.v.m. de tijd. 

Hierbij alsnog de antwoorden. 

 

 

• Hoe verschilt de havo op de Mariënpoelstraat ?  

Wij hebben mavo-havo klassen en havo-vwo klassen in de onderbouw. De bovenbouw is hetzelfde 

vormgegeven. Zij hebben geen mavo-klassen. Zij hebben  havo brugklassen en havo-vwo brugklassen  

• Kun je fysiek langskomen?  

Op afspraak kun je fysiek langskomen. Ouders helaas nog niet.  

• Hebben jullie ook muziekles? 

Ja er worden muzieklessen gegeven in de onderbouw. 

• Er is ook nog een andere Bonaventuracollege. Moeten leerlingen ook daarheen om lessen te 

volgen? 

Nee alle lessen worden op De Burggravenlaan gegeven. 

• Er zijn geruchten dat de school onder curatele staat. Hierdoor moeten leerlingen naar de 

Mariënpoelstraat. 

De Havo afdeling heeft een herstelopdracht gekregen van de onderwijsinspectie. In oktober 2021 is 

de Havo als voldoende beoordeeld door de inspectie met de complimenten hoe voortvarend we dit 

opgepakt hebben als school. Leerlingen hoeven niet naar de Mariënpoelstraat.  

• Wat is bij jullie speciaal aan het Gymnasium? 

Wij hebben geen Gymnasium klassen meer. Alleen de leerlingen die in de bovenbouw zitten maken 

het Gymnasium af op onze school. Daarna bieden we het Gymnasium niet meer aan. 

• Wij horen dat er vaak lessen uitvallen op jullie school. Nu is er landelijk een tekort aan docenten. 

Hoe lossen jullie dit op? 

Wij proberen zo te roosteren dat er geen tussenuren ontstaan wanneer een docent ziek is. Ook 

hebben de docenten invaluren, zodat ze kunnen invallen. Toch komt uitval soms voor. Het is niet 

altijd op te lossen, maar we doen wel ons best om de roosters zo goed mogelijk aan te passen.  

• Kan je later nog overstappen naar een andere school? 

Het staat u vrij als ouder en als leerling om over te stappen naar een andere school. De school moet 

wel plek hebben en de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de leerling.  

 


