Schoolleiding

Contact

Directie

De Mariënpoelstraat is telefonisch

Mw. M.E.A.H. Otte, directeur

bereikbaar op werkdagen van

(06) 130 125 47 (alleen voor noodgevallen)

07.30 t/m 16.45 uur via (071) 517 36 31.

m.otte@bonaventuracollege.nl

Het aanspreekpunt voor u en uw
zoon/dochter in eerste lijn is de mentor.

Teamleider brugklas

De mentoren maken aan het begin van

Mw. J.J. Wilmot, MSc
j.wilmot@bonaventuracollege.nl

het schooljaar bekend hoe en wanneer
ze te bereiken zijn. Indien u telefonisch

Teamleider klas 2

of via e-mail contact opneemt met de

Mw. drs. Y.A.M. Kerkvliet

school, dan streven wij ernaar binnen

y.kerkvliet@bonaventuracollege.nl

twee werkdagen te reageren.

Mw. drs. M. Hogewoning
m.hogewoning@bonaventuracollege.nl
Teamleider vwo (klas 3 t/m 6)
Mw. drs. C.M.W. Kluts
Verzuimcoördinator
Mw. L. Hanselaar, (06) 159 078 08
absentieMA@bonaventuracollege.nl

De informatiekaart van
het Bonaventuracollege is een
FSC-gecertificeerde productie.
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Teamleider havo (klas 3 t/m 5)
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gymnasium, atheneum en havo

Mariënpoelstraat 6
2334 CZ Leiden

T (071) 517 36 31
E marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl

www.bonaventuracollege.nl

gymnasium, atheneum en havo

Bonaventuracollege

Rooster en lestijden

Ziek melden

Het lesrooster wordt gepubliceerd via de

Als uw zoon/dochter wegens ziekte

ELO. Dagelijkse roosterwijzigingen worden

niet naar school kan komen, moet u

gepubliceerd via de website. Van leerlingen

dit elke dag die verzuimd wordt tussen

wordt verwacht dat zij zelf het (dag)rooster

08.00 uur en 08.30 uur telefonisch

in de gaten houden.

melden via (06) 159 07 808.
Wanneer uw zoon/dochter beter is,

Rooster

Normaal

dient hij/zij een briefje van de ouders

Lesuur

Lestijd

bij de conciërge af te geven waarin

1e lesuur

08.30 - 09.20

de duur van de ziekte vermeld wordt.

2e lesuur

09.20 - 10.10

Een invulbrief is te vinden op de website.
www.bonaventuracollege.nl/praktisch/

pauze
3e lesuur

10.30 - 11.20

4e lesuur

11.20 - 12.10

formulieren
Als leerlingen in de loop van de dag ziek

pauze
5e lesuur

12.40 - 13.30

worden, halen ze een ziek-naar-huisbriefje

6e lesuur

13.30 - 14.20

bij de teamleider en leveren dit ondertekend
door een ouder weer in bij de conciërge

pauze
7e lesuur

14.35 - 15.25

8e lesuur

15.25 - 16.15

als ze beter zijn.

Verlof aanvragen
Alleen onder bijzondere omstandigheden wordt
er een verkort rooster gedraaid. De tijden staan
vermeld op de website.

We vinden het ongewenst als u afspraken
maakt binnen de lestijd. Mocht dit toch
noodzakelijk zijn dan dient u ons vooraf

Te laat komen

schriftelijk op de hoogte te stellen.

De aanwezigheid van leerlingen wordt

Een verlofbrief is te vinden op de website.

geregistreerd en kan door de ouders

 www.bonaventuracollege.nl/praktisch/

worden gevolgd. Een leerling die

Voor verlof wegens extra vakantie of
familieomstandigheden moeten we ons
als school houden aan de richtlijnen die
in de Leerplichtwet genoemd worden.
Het vakantieverlof moet vier weken van
tevoren schriftelijk aangevraagd worden
bij de desbetreffende teamleider.

Onderwijs op de
Mariënpoelstraat
We hopen van harte dat uw kind met
plezier naar school gaat en dat uw kind
zich thuis voelt op de Mariënpoelstraat.
We doen ons best om onze leerlingen
te ondersteunen en uit te dagen.
Voortdurend werken we aan verbetering

Rapporten en resultaten
Vier keer per jaar wordt er een rapport
meegegeven. Een week later organiseert
de school tien-minuten gespreksavonden.

U kunt dan spreken met de mentor en/of
met de vakdocenten. De resultaten van uw

van ons onderwijs, waarbij uw bijdrage
onontbeerlijk is. We zien leerlingen,
docenten en ouders als partners die
samenwerken voor het maximale
resultaat.

zoon/dochter kunt u inzien via Magister
op de website.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de school?
www.marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl
Op de website staat een digitale versie van
de schoolgids. Actuele informatie vindt u
op de website onder de buttons dagrooster
en agenda. Informatie over resultaten en

absentie van uw zoon/dochter vindt u onder
de button Magister (leerlingen/ouders).

formulieren

2017-2018

ongeoorloofd te laat komt moet zich
de volgende dag om 08.00 uur melden.
Een leerling die spijbelt moet de gemiste
les voor of na zijn/haar reguliere lessen
dubbel inhalen. Bij veelvuldig verzuim
wordt contact gezocht met de ouders
en bij herhaling ook met Leerplicht.

T (071) 517 36 31
van 07.30 uur t/m 16.45 uur

Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

3 okt. 2017
14 okt. - 22 okt. 2017
23 dec. 7 jan. 2018
24 feb. - 4 mrt. 2018
30 mrt. 2018
2 apr. 2018
27 apr. 2018
28 apr. - 6 mei 2018
5 mei 2018
10 mei 2018
21 mei 2018
14 juli - 26 aug. 2018

Vakanties &
vrije dagen

