
gymnasium, atheneum en havo

Mariënpoelstraat 6
2334 CZ  Leiden

T: (071) 517 36 31
E: marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl
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Het Bonaventuracollege bestaat uit de locaties Schoolbaan, Mariënpoelstraat, 
Burggravenlaan en Boerhaavelaan en maakt deel uit van de  
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

www.bonaventuracollege.nl Bonaventuracollege

INSTROOM
bovenbouw havo
informatieavond
ma. 4 februari 2019

19.30 - 21.00 uur

Mariënpoelstraat
gymnasium, atheneum en havo

Diploma
halen?

Hart voor jou,  
 oog voor kwaliteit



Toelating
Alle leerlingen die voldoen aan de volgende 
criteria zijn welkom op onze school:
• je hebt een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

• je hebt een overgangsbewijs van 3 vwo naar 4 havo

• je bent geslaagd voor vmbo-t in zes vakken met een   

 gemiddelde van 6,8 voor het schoolexamen en een   

 positief advies van je school om naar de havo te gaan

• je hebt een voldoende voor de kernvakken

• je vakkenpakket moet aansluiten op de profielkeuze

Welkom in  
de vierde klas
Bonaventuracollege Mariënpoelstraat is een 
veilige en gezellige school waar je snel nieuwe 
vrienden maakt. Bovendien is het een school 
waar je wordt uitgedaagd om goed te presteren 
en waar je optimaal wordt geholpen om het 
diploma te halen.  

  

Op de Mariënpoel sta je bij iedere leeractiviteit in contact 

met een docent. Naast het geven van uitleg helpt de docent 

je in de les bij het maken van opgaven. Daardoor hoef je 

thuis minder zelf uit te zoeken en leer je veel door in de  

les samen met je klasgenoten aan het werk te gaan. 

In de vierde klas volg je niet alleen lessen maar doe je ook 

mee aan leerzame excursies en projecten. We beginnen het 

schooljaar met een sportieve kennismakingsdag op de Kaag. 

We trainen je in debatteren en je bezoekt de Tweede Kamer 

en als hoogtepunt een fantastische reis in oktober.   

 Informatie & 
aanmelding
Als je je voor 1 april aanmeldt en je 
voldoet aan de voorwaarden, kun je 
geplaatst worden. Daarna is plaatsing 
niet altijd meer mogelijk.
 

Meer informatie over onze school vind je op onze 

website: www.bonaventuracollege.nl

Je mag ook altijd contact opnemen met de teamleider 

havo mw. drs. M. Hogewoning door te bellen naar  

(071) 517 36 31 of een e-mail te sturen naar 

m.hogewoning@bonaventuracollege.nl

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

Ben je een vmbo-leerling, dan organiseren we nog voor 

de zomervakantie aansluitingsmiddagen wiskunde en 

scheikunde, zodat je goed voorbereid van start kunt gaan.

Als je al eerder wilt komen 

kijken, dan mag je 

binnenkort al een dagje  

meelopen in de vierde klas.

Wat vinden we op onze 
school belangrijk?
• dat je je snel thuis voelt en nieuwe vrienden maakt

• dat je wordt uitgedaagd om goed te presteren

• dat je goed wordt begeleid bij het leer- en maakwerk

• dat je optimaal wordt voorbereid op het examen

• dat je vaardigheden leert waar je later ook veel aan hebt

Onze sterke punten
• een veilige en gezellige school

• iedere les in contact met de docent

• veel tijd voor maakwerk in de les

• leerzame excursies en projecten


