
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De periodebrief verschijnt éénmaal per periode en per mail naar u toegestuurd worden.           Periode 1 | 2019/2020 
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. De leerlingen lijken geland te zijn. De Poldersport activiteit in de Kwakel was 

sportief, leuk, maar vooral erg gezellig. Iedere tweede klas is daarna goed aan de slag gegaan tijdens de reguliere lessen en buiten een 

aantal ingenomen telefoons, zien we vooral vrolijke hardwerkende leerlingen. De mentoren en de docenten doen hun uiterste best om 

de leerlingen zich weer ‘thuis en gewend te laten voelen’ op de Mariënpoelstraat. We hopen dat de informatieavond helderheid en 

energie heeft gegeven om er de komende weken weer samen met uw kind tegen aan te gaan. In klas 2AB lijkt dat het geval te zijn na de 

Kahoot die de ouders met meneer van Wermeskerken hebben gespeeld (zie onderstaande top 3). De mentoren van klas 2 en ik zijn na 

afloop van de avond tevreden naar huis gegaan. We hebben de avond ervaren als een nuttige, informatieve, maar vooral fijne gezellige 

avond en hopen dat u deze ervaring met ons deelt. 

 
Zoals besproken op de informatieavond zal ik u iedere periode middels een periodebrief informeren over de stand van zaken op de 

Mariënpoelstraat. We kijken terug op belangrijke momenten en de activiteiten die zijn geweest en blikken vooruit naar dat wat komen 

gaat. In deze eerste periode zal ik de volgende punten bespreken:  

1. Terugblik eerste weken 

2. Begeleiding op de Mariënpoelstraat  

3. Klankbord 

4. Vrijwilligers mediatheek 

5. Studiereis 4H 

6. Activiteiten klas 2: 

a. Happy lessen 

b. Huiswerkbegeleiding: BOB-project & Lector 

c. De week tegen pesten 

7. Toetsweek 

Mariënpoelstraat 



1. Terugblik eerste weken 

De afgelopen weken zijn de leerlingen druk geweest met het vinden van hun weg door de school en het kennismaken met nieuwe 

docenten en klasgenoten. Voor sommige leerlingen gaat daar meer tijd in zitten dan anderen. En soms maken leerlingen wel eens een 

glijder (letterlijk en figuurlijk). Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om de glijder samen om te zetten in een leermoment. Dat is 

maatwerk en gedeeld leiderschap. De mentoren staan klaar voor hun leerlingen en mijn deur staat altijd open, dus daar mogen de 

leerlingen altijd gebruik van maken. Het is goed om alle organisatorische zaken samen met uw zoon/dochter te herhalen, zodat de 

leerlingen daarin in een vast ritme komen. Het rooster is te vinden in Zermelo, zoals besproken op de informatieavond houden we dit 

rooster aan tot eind januari 2020. Bekijk Zermelo iedere ochtend even voordat de leerlingen naar school toe gaan. De studiewijzers zitten 

in de snelhechter van de leerlingen of zijn geplakt in de werkboeken. Ook daarin is het goed om af en toe samen te kijken naar de 

studiewijzer en wat er in de agenda staat. Zo leren de leerlingen hun agenda regelmatig in te kijken en samen met u te plannen. Dit kleine 

zetje hebben de leerlingen van klas 2 nu nog even nodig. Tot slot zijn de eerste toetsen inmiddels gemaakt, ook dat brengt heel wat 

spanning met zich mee. De vakdocenten en mentoren proberen de leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden en gelukkig gaan de 

leerlingen daar prima mee om. Knap en sterk van de leerlingen, ze pakken de uitdaging aan!  

 

We zijn pas net begonnen en er staat de leerlingen en u nog heel wat te wachten. We gaan er samen tegen aan dit schooljaar, we zijn er 

met en voor elkaar!  

 

  
Poldersport 2019 – 2020  

2. Begeleiding op de Mariënpoelstraat  

Mocht u of uw zoon/dochter vragen hebben omtrent de begeleiding op de Mariënpoelstraat, dan adviseren we u altijd eerst contact met 

de mentor op te nemen, zij informeren dan onze interne begeleiders. Voor alle overige begeleiding geldt hetzelfde (zie onderstaand 

schema). Op deze manier blijven de lijntjes kort en zijn de juiste betrokkenen steeds op de hoogte.  

Ouder

Mentor

Dyslexie / dyscalculie 
(RNK)

Intern begeleider (SFS)

Startende zorg + 
interne zorg

Zorg coordinator(KRY) 

Al aanwezige externe 
zorg + langdurige 
absentie.

Teamleider 



De Groeiklas is voor klas 2 deze week gestart met een aantal leerlingen. Deze leerlingen hebben zichzelf opgegeven of zijn uitgenodigd 

door de mentoren en/of coach van de groep. De Groeiklas is in eerste instantie bedoeld voor brugklasleerlingen voor wie de overstap 

van basisschool naar middelbare school toch wel erg groot was. Na de evaluatie vorig schooljaar kwamen we met elkaar tot de conclusie 

dat voor de opstart in klas 2 de groeiklas ook mooi is, omdat leerlingen uit klas 2 het soms nog steeds lastig vinden om hun schoolwerk 

(zeker aan het begin van het schooljaar) te organiseren. Bovendien is het efficiënt leren soms weer even weggezakt. Daarom hebben we 

de groeiklas dit schooljaar voor het eerst doorgevoerd in klas 2 en voor één periode. Het uiteindelijke doel: lekker in je vel en op niveau 

op school. Voor de ene leerling kan dit betekenen dat hij/zij beter in staat is om het schoolwerk te organiseren en efficiënter huiswerk 

kan maken. De leerling is actiever in de les en weet beter waar hij/zij mee bezig is. Voor de andere leerling kan dit betekenen dat hij/zij 

beschikt over de juiste studievaardigheden per vak, minder stress en frustratie ervaart en meer zelfvertrouwen heeft in eigen kunnen.  

 

In het schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen zich weer inschrijven voor de Aandachttraining. Heb je moeite je te concentreren? Heb je 

last van stress en gejaagdheid, drukte in je hoofd, negatieve gedachten of onzekerheid? Dan is deze training iets voor jou! De training 

wordt twee keer in het schooljaar aangeboden, namelijk in de tweede en in de derde periode. Het is een training van acht lessen. Opgeven 

gaat via de mentor. Meer informatie over de trainingen kan opgevraagd worden via de mentor of bij mw. Nieuwenhuis en mw. de Jong. 

 

Op de Mariënpoelstraat hebben we een project waarin leerlingen uit de bovenbouw bijles geven aan leerlingen uit de onderbouw (BoB-

project). Dit kan voor heel veel vakken. Een aantal bovenbouwleerlingen heeft zich al aangemeld om bijles te geven. Heeft u interesse in 

deze mogelijkheid om uw kind een extra steuntje in de rug te geven, dan kunt u hem/haar voor deze bijlessen inschrijven. Voor meer 

informatie verwijs ik u naar de bijlagen. Hier kunt u lezen over de procedure en de aanmelding.  
 

 
BoB-project 

 

Naast het BOB-project heeft de Mariënpoelstraat ook een samenwerking met een huiswerkbegeleiding instituut. Lector is in ons gebouw 

werkzaam, zodat leerlingen na schooltijd eventueel aan het werk kunnen onder begeleiding. Meer informatie hierover vindt u op onze 

website. 

 

3. Klankbord 

Tijdens de informatieavond heb ik een oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep klas 1 & 2. Deze groep ouders van 

leerlingen uit klas 1 en 2 komen 2 keer per schooljaar bij elkaar om te spreken over de gang van zaken in en rondom de Mariënpoelstraat. 

U kunt hierbij denken aan het onderwijs, organisatorische thema’s, promotie van de school, etc. Er zijn al een aantal reacties binnen 

gekomen. Er is nog voldoende plek en nog niet elke klas vertegenwoordigd. Dus als u het leuk lijkt om mee te discussiëren/sparren, stuur 

dan een mail met daarin uw naam, de naam van uw zoon/dochter op het Bonaventuracollege en uw contactgegevens naar 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl  

 

 

4. Vrijwilligers mediatheek 

Houdt u van lezen, internet, een dynamische, educatieve, culturele omgeving en jongeren… én heeft u wat tijd over? In het Open 

Leercentrum (OLC) van de school werken vaste medewerkers en een aantal vrijwilligers. Er is momenteel plek voor enkele vrijwilligers.  
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Lijkt het u leuk om te werken met jongeren en media? Er zijn zowel "flexklussen", die thuis uitgevoerd kunnen worden, als vaste taken 

op de locatie zelf. Wilt u zich inzetten voor de school van uw kind(-eren)? Lijkt het u leuk om in een educatieve omgeving te werken met 

jongeren, docenten en media? En heeft u bovendien een of enkele dagdelen per week de gelegenheid om te komen? Kijk dan of hier een 

taak voor u bij zit. We zoeken momenteel hulp bij algemene baliewerkzaamheden als: 

- De inname, uitgifte en verlenging van materiaal. 

- Het aanvullen van administratieve gegevens in de catalogus. 

- Het promoten van (jeugd-)literatuur. 

- Het terug- en op de juiste alfanumerieke volgorde zetten van materiaal. 

- Het inventariseren van de collectie. 

- Plastificeren en/of repareren van boeken. 

- Het actualiseren en optimaliseren van leeslijsten en collectie. 

- Leerlingen/docenten gericht hulp bieden bij het zoeken naar materiaal en informatie. 

- Toezicht houden op studerende leerlingen. 

NB: De werktijden zijn bij voorkeur van 08.30 - 12.10 uur en van 12.40 -17.00 uur. Sommige klussen kunnen ook (deels) thuis worden 

uitgevoerd. Tweewekelijks werken is ook een optie. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met de mediathecaris (mevrouw Slingerland) 

voor meer informatie: a.slingerland@bonaventuracollege.nl 

 

5. Studiereis 4H 

Week 42 (maandag 14 oktober – vrijdag 18 oktober 2019) staat voor de leerlingen van 4H in het teken van hun studiereis. Dit jaar gaan 

de leerlingen van 4H naar de Moezel, Tsjechië en Berlijn. Er zullen een aantal docenten mee gaan als begeleiding, waardoor enkele lessen 

zullen vervallen. Het is belangrijk dat de leerlingen deze week Zermelo zeer goed in de gaten houden. Lessen kunnen verschoven of 

opgevangen worden, zodat er een gesloten rooster ontstaat. Hierdoor zullen leerlingen soms iets langer kunnen slapen in de ochtend of 

iets eerder klaar zijn in de middag.  

 

6. Activiteiten klas 2 periode 1 

In iedere periode staan een aantal activiteiten gepland. Deze kunnen vakgebonden zijn, maar ook leerlaag gebonden. Ook in periode 1 

staan een aantal activiteiten op het programma. 

 

Happy lessen (in de studieles) 

Er is inmiddels veel bekend over wat je kan doen om je lichamelijke gezondheid op pijl te houden, maar er is minder bekend over hoe je 

mentaal gezond kan blijven en kan verbeteren. Happyles noemen we ook wel de sportschool voor je gevoel en vinden we belangrijk op 

de Mariënpoelstraat. Daarom hebben we externe professionals uitgenodigd voor een pilot in de studielessen van klas 2. Zij komen de 

Happy lessen verzorgen. Door middel van groepslessen en individuele gesprekken proberen zij leerlingen bewust te maken van onze 

mentale gezondheid en leren leerlingen om dit zelf op peil te houden.  

 

De week tegen pesten 

Deze week (23 september t/m 27 september) staat landelijk in het teken van pesten. Het thema van deze week is: ‘Wees een held met 

elkaar!’. Op de Mariënpoelstraat zullen we ook extra aandacht besteden aan een veilige omgeving op school en dat leerlingen altijd bij 

ons terecht kunnen. We merken dat er af en toe op school door leerlingen foto’s en filmpjes gemaakt worden en vervolgens rondgestuurd 

worden. De invloed van social media en de gevolgen ervan worden niet altijd overzien door leerlingen. Daarnaast is het een moeilijk te 

onderscheppen fenomeen. Er wordt aandacht besteed aan social media tijdens de studielessen en er wordt zo snel als mogelijk actie op 

ondernomen door de mentoren en docenten als het niet goed loopt, maar we willen u vragen om dit thema ook regelmatig te bespreken 

met uw zoon/dochter. De school vindt respect en veiligheid een belangrijk gegeven en speelt daar zo goed als mogelijk op in. We kunnen 

uw hulp daar goed bij gebruiken! 

  

Toetsweek periode 1 

De eerste toetsweek start op maandag 4 november en eindigt op maandag 11 november 2019. Dit is altijd spannend voor de leerlingen. 

Ook weer voor de leerlingen van klas 2 door de nieuwe vakken NASK en Duits. De mentoren zullen deze week dan ook zo goed als mogelijk 

voorbereiden met de leerlingen, maar daar kunt u bij helpen. Iedere dag krijgen de leerlingen één of twee proefwerken met daartussen 

een korte pauze.  
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Het is belangrijk om op tijd te beginnen met een planning en zo snel als mogelijk alle informatie compleet te hebben (zie de studiewijzers). 

Vaak zien we dat de leerlingen na dag 1 alweer gerustgesteld zijn. De dag duurt minder lang en er is genoeg tijd om te leren. Zoals een 

aantal leerlingen aangeven en ik quote: “Het is net vakantie”  

 

Een aantal punten zijn belangrijk om te onthouden: 

a) Belangrijk om mee te nemen zijn: een goede pen en potlood, een gum, een liniaal en een rekenmachine; 

b) Om de rust in de klas te bewaren (ook voor leerlingen die recht hebben op tijdverlenging) vragen we de leerlingen een leesboek, 

een tijdschrift of leerwerk mee te nemen. Zo kan iedereen in alle rust het proefwerk afmaken en kunnen de leerlingen hun 

hersenen ook even laten ontspannen.  

 

 
De button: Bee cool een actie door een leerling uit klas 2 opgezet. 

 

Kortom, er staat heel wat op het programma voor de leerlingen en voor u. Hierdoor ontstaat een vrij lange brief. Daarom plaats ik alle 

brieven, studiewijzers, TOPklassen, toetsweek informatie, e.d. als back up in de ELO. Via de studieroute M2Algemeen heeft u toegang tot 

deze back up. Een mooie oefening om samen met uw zoon/dochter de ELO te blijven ontdekken. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons telefonisch bereiken of via de mail. Mocht u het leuk vinden om de Mariënpoelstraat ook te 

volgen via de social media en te zien wat zich allemaal afspeelt bij ons op school, bekijk dan eens onze Instagram: bonamarienpoell.  

 

 

 

Mede namens de mentoren en de begeleiders en het OLC, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas en klas 2 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl  
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Bijlage: BOB-project voor de onderbouw. 

 

Op onze school hebben we een systeem waarin leerlingen uit de bovenbouw bijles geven aan leerlingen uit de onderbouw. Een aantal 

bovenbouwleerlingen heeft zich aangemeld om bijles te gaan geven. Heeft u interesse in deze mogelijkheid om uw kind een extra steuntje 

in de rug te geven, dan kunt u hem/haar voor deze bijlessen inschrijven.  

 

Voor de bijlessen die door bovenbouwleerlingen worden verzorgd geldt het volgende: 

- De bijlessen zijn individueel; 

- De bijlessen vinden plaats op school, aansluitend op schooltijd of in een tussenuur; 

- De bijlessen zijn eens per week en duren 50 minuten; 

- De bijlessen worden aangeboden gedurende 8 weken (een periode) en kunnen daarna worden voortgezet tot het einde van het 

schooljaar; 

- Van zowel bovenbouw- als onderbouw leerling wordt een serieuze werkhouding verwacht; 

- In overleg kan extra huiswerk deel uitmaken van het bijlesprogramma; 

- De docente mw. Teixeira is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 

 

De kosten van de bijlessen zijn 4, 5 of 6 euro, afhankelijk van de ervaring van de bovenbouw leerling. Per keer wordt contant aan deze 

leerling betaald.  

 

Inschrijven voor deze bijlessen kunt u doen door een email te sturen aan mw. Teixeira (t.teixeira@bonaventuracollege.nl ) met de 

volgende informatie:  

a) naam en klas van de leerling; 

b) bij welk vak (of vakken) bijles wordt aangevraagd; 

c) het emailadres van de contactouder/-verzorger. 

 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en we kunnen daarom niet garanderen dat uw zoon of dochter bijles van een bovenbouw 

leerling direct zal kunnen ontvangen. Behalve de door onze bovenbouwleerlingen verzorgde bijlessen wordt huiswerkbegeleiding op onze 

school ook aangeboden door LECTOR studiebegeleiding: www.lectorstudiebegeleiding.nl. Verder hebben we goede ervaringen met 

Studiekring Leiden: www.studiekring.nl en met Quadraat Leiden: www.quadraat-leiden.nl . Vanzelfsprekend zijn de kosten bij deze 

huiswerkinstituten aanzienlijk hoger dan wat een bovenbouw leerling in rekening brengt. 

 

mw. T. Teixeira           

Bijlescoördinator BB-OB       
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