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Mariënpoelstraat

Mariënpoelstraat

De Mariënpoelstraat is een locatie met gymnasium, atheneum 
en havo. In de onderbouw bieden we naast de reguliere lessen 
o.a. het Kunstplan en TOPklassen aan. We scoren hoog met 
ons bètaonderwijs.

Medezeggenschapsraad
• Namens de leerlingen:

 Faye Snijder 

 Margarita Yanez

• Namens het personeel:

 Dhr. A. Goossens

 Dhr. C. Huisman

 Mw. H. van Neuren

 Mw. L. Hanselaar

• Namens de ouders:

 Dhr. H van der Bijl

 Dhr. M. Domingus

Ouderraad
Meer informatie over de ouderraad vindt u op onze website:

 marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/ouders/ 
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Inrichting van  
de opleiding

Inrichting van de opleiding

Het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat is een bruisende, 
gezellige school waar leerlingen zich snel thuis voelen en waar 
ze alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. We zijn er van 
overtuigd dat een leerling meer kan dan hij nu zelf denkt. We 
dagen onze leerlingen uit, maar geven ook structuur, duidelijke 
uitleg en ondersteuning. Leerlingen doen bij ons de kennis 
en vaardigheden op die later nodig zijn voor een passende 
vervolgopleiding, een uitdagende baan en een waardevol  
leven in onze maatschappij. Leerlingen worden bij ons dus niet 
alleen opgeleid voor het diploma, maar ook voor het leven.

Brugklassen
Leerlingen die vanuit het basisonderwijs naar onze school komen, worden 

geplaatst in de brugklas. Het onderwijs in de brugklassen is zo ingericht dat 

vanuit de brugklassen leerlingen naar de tweede klas van alle afdelingen kunnen 

doorstromen. Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen van de 

nieuwe brugklassen tijdens een speciale ‘startweek’ kennis met elkaar en de school 

en bespreken ze hun eerste schoolervaringen. In de loop van het brugklasjaar 

wordt zorgvuldig bekeken voor welke type onderwijs de leerling het meest 

geschikt is. In het lesrooster van de brugklassen zijn mentorlessen opgenomen, 

waarin onder andere het omgaan met elkaar in een nieuwe klas, de nieuwe 

vakken, leren studeren, huiswerk en de schoolregels aan de orde komen. 

Daarnaast zijn er TOPklassen: kunst (grafisch, mode en beeldend), science, 

sport, wiskunde, drama, filosofie, muziek en sinds dit schooljaar ook Chinees. 

Leerlingen uit de brugklas zijn verplicht daaruit twee vakken te kiezen.

Eventueel mavo/havo- en havo/atheneumadvies
Voor een aantal leerlingen kan aan het einde van het eerste leerjaar nog geen 

definitieve keuze gemaakt worden aangaande de afdeling waarop zij hun studie 

het beste kunnen voortzetten. Bij twijfel van de docentenvergadering tussen twee 

afdelingen en als ook het voortgang- en adviessysteem van CITO geen duidelijk 

uitsluitsel geeft, worden leerlingen geplaatst op het hoogste niveau.
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Begeleiding
De school hecht grote waarde aan een goede leerlingbegeleiding.  

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de mentor, de teamleider 

of desgewenst de contactpersoon op de hoogte is van bijzonderheden 

betreffende uw zoon of dochter. Aarzelt u niet contact met school op te 

nemen als u meent dat dat nodig is voor het welbevinden van uw zoon of 

dochter, vooral wanneer zich thuis dingen voordoen die het functioneren 

op school beïnvloeden. Het onderwijs in de onderbouw en de tweede fase is 

gericht op leerlingen die een steeds zelfstandiger wordende studiehouding 

krijgen. Het is de mentor die erop toeziet dat zo’n houding aangeleerd  

wordt en niet verslapt. Uw rol als ouder is daarin ook van belang. We werken 

dan ook graag samen als één team. Niet alleen waakt de mentor over het  

wel en wee van de leerling, maar hij coacht deze ook bij het zelfstandig 

inrichten van de studie. Daarnaast ondersteunt hij de leerling gaandeweg 

zijn schoolcarrière bij het kiezen van een vervolgstudie of beroep. Samen 

steunen, sturen en inspireren we elkaar.

Onderwijs op maat
Voor leerlingen die meer aan kunnen dan het gewone programma, is er de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een project te volgen, een vak te versnellen, 

extra vakken te kiezen of voor een vak op een hoger niveau eindexamen  

te doen. Leerlingen die deze uitdaging aan willen gaan, kunnen dat bij  

hun mentor aangeven. Samen bekijken wij de mogelijkheden voor het  

te doorlopen traject. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid spelen  

hierbij een belangrijke rol. Daarom evalueren wij iedere periode de voortgang.

Aanspreekpunten voor ouders en leerlingen:
•   de mentor bij wat algemenere zaken, zoals huiswerk, studieaanpak, 

leervorderingen, problemen bij bepaalde vakken, de sociale positie  

van het kind in de klas;

•   de teamleider bij algemene zaken rond organisatie en onderwijsbeleid  

in het desbetreffende leerjaar;

•  de decaan bij de keuze van profiel en vervolgopleidingen.

Mentor
De inhoud van de begeleiding varieert per klas of groep. De begeleiding van 

de brugklassen, tweede klassen en de derde klassen verschilt van elkaar. Dat 

geldt ook voor de begeleiding van de groepen havo en vwo in de tweede fase. 

Het is de taak van de mentor om de groep en de individuele leerling zo goed 

mogelijk te leren kennen ter bevordering van de begeleiding. De begeleiding 

richt zich op de ontwikkeling van de leerling zelf en het functioneren van de 

leerling in de groep; het leren hoe de studie aan te pakken en het aanleren van 

vaardigheden om tijdens de schoolloopbaan de juiste keuzes te kunnen maken.

De begeleiding vindt in de groep of klas plaats. Daarnaast zijn individuele 

gesprekken tussen mentor en leerling van groot belang. De mentor 

onderhoudt regelmatig contact met de vakdocenten van de leerling voor 

wie hij verantwoordelijk is. Over de aanpak van de begeleiding pleegt hij 

regelmatig overleg in het team met de teamleden en decaan. Met de ouders 

zijn er contacten op de kennismakingsavond, mentoravonden en voor zover 

daar behoefte aan bestaat of dat gewenst is, ook buiten deze avonden.  

Een klas of leerling richt zich in eerste instantie tot de mentor. Hij is het eerste 

aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De mentor heeft een belangrijke 

stem in de docentenvergadering en bij het uitbrengen van een advies 

aangaande de te volgen studierichting.

Teamleider
De teamleider behoort tot het management van de school. De teamleiders 

organiseren de schoolzaken binnen het team waar de leerlingen toe behoren.  

Zij overleggen regelmatig met de mentoren en andere docenten van hun 

klassen. Als de mentor afwezig is, kunt u contact opnemen met de teamleider.
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Decanaat
Er zijn verschillende momenten in de schoolloopbaan waarop de leerling keuzes 

moet maken. Die keuzes hangen niet alleen af van de capaciteiten van de leerling, 

maar ook van zijn of haar belangstelling en motivatie. De profiel- en vakkenkeuze 

geven toegang tot bepaalde vervolgopleidingen en sluiten andere opleidingen uit. 

De decaan en de mentor begeleiden de leerling zo goed mogelijk in het maken 

van de verschillende keuzes. Het gaat onder andere om:

• de keuze tussen havo of vwo (of eventueel vmbo-tl);

• de in 3 havo en 3 vwo te maken keuze voor een bepaald profiel;

• de te kiezen vakken in het vrije deel;

• de keuze van een vervolgopleiding in het mbo, hbo of universitair onderwijs.

De keuze voor havo of vwo wordt gemaakt aan het einde van de brugklas. In 3 havo 

en 3 vwo krijgen de leerlingen van de mentor (in samenwerking met de decaan) 

profielkeuzebegeleidingslessen. In deze lessen krijgen leerlingen een globaal beeld 

van hun mogelijkheden, interesses en capaciteiten en van het beroepenveld met de 

daarbij behorende opleidingen. In de tweede fase volgen leerlingen een programma 

Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). Dit programma moet leiden tot een 

keuze voor een vervolgopleiding. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd 

waar vertegenwoordigers van vervolgopleidingen informatie geven. Dit worden de 

“De Leidse Voorlichtingsavonden” genoemd. Deze studie- en beroepenvoorlichting 

vindt plaats op vier avonden in november. Aan het begin van het schooljaar zijn  

er informatieavonden voor de ouders. Er wordt dan voorlichting gegeven over  

de keuzes die de leerling dat schooljaar moet maken en welke begeleiding de 

leerling daarbij krijgt. Voor alle informatie over dit onderwerp kunt u terecht  

bij de desbetreffende decanen.

Begeleiding op maat
Er zijn leerlingen die een leerbelemmering hebben of moeite hebben met 

bepaalde (studie)vaardigheden. Het beleid van de school is erop gericht om deze 

leerlingen aan te spreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen.  

Zie ook ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP):

 marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/nieuwe-leerling/leerlingbegeleiding/ 

Verder wordt de volgende ondersteuning geboden:

1. Taalhulp bij dyslexie 
Alle brugklassers krijgen aan het begin van het schooljaar een test om te zien of 

er sprake is van bepaalde lees- en/of spellingsproblemen (bijvoorbeeld dyslexie). 

Leerlingen bij wie mogelijk sprake is van dyslexie worden, wanneer zij in het 

verleden reeds gerichte hulp hiervoor hebben gehad, doorverwezen naar een 

externe orthopedagoog, die een test afneemt, diagnosticeert en eventueel een 

behandelingsplan opstelt. Hieraan zijn extra kosten verbonden voor u als ouder. 

Leerlingen die nog niet de noodzakelijke hulp gehad hebben, kunnen gedurende  

vijf weken deelnemen aan spellingslessen onder leiding van een docent Nederlands 

op school. Daarna kan alsnog besloten worden de leerling door een orthopedagoog 

te laten testen. Voor alle leerlingen met dyslexie is er de mogelijkheid gebruik te 

maken van het auditieve hulpprogramma Kurzweil, thuis en gedeeltelijk op school. 

Dit programma kan hulp bieden bij het verhogen van het leestempo, maar helpt 

ook bij het dagelijkse lezen in lesboeken en bij het correct spellen c.q. schrijven.  

Zie het dyslexieprotocol op onze site voor verdere informatie.

2. Beter Omgaan met Faalangst (BOF)
Sommige leerlingen willen heel goed presteren, maar kunnen het soms niet, 

omdat ze geblokkeerd raken door angstgevoelens en spanning. De mogelijkheid 

bestaat op school de BOF-training te volgen. Acht weken lang volgt een groepje 

leerlingen uit eenzelfde leerlaag deze training, die gegeven wordt door docenten 

die daarvoor zijn opgeleid.

3. Meerbegaafdheid

Sinds een aantal jaar specialiseert de Mariënpoelstraat zich in de aanpak van 

meerbegaafde leerlingen. In de brugklas worden alle leerlingen gescreend. Op basis 

van deze testgegevens en op basis van observaties van docenten worden leerlingen 

geselecteerd die baat hebben bij ingedikte en/of verrijkende leerstof. Ook kunnen 

leerlingen soms meer vrijheid krijgen in het huiswerkbeleid. Indien nodig wordt er 

hulp geboden bij het leren en het plannen. Extern zijn er verschillende instanties die 

ondersteuning kunnen bieden. De tutoren zijn docenten die gespecialiseerd zijn in 

meerbegaafdheid. Deze docenten praten individueel met leerlingen over motivatie 

en vaardigheden en overleggen met de vakdocenten van de betreffende leerling, 

zodat hij of zij zo succesvol mogelijk de school kan doorlopen.
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4. Passend onderwijs
Leerlingen met een auditieve, visuele of lichamelijke handicap of met een 

gedragsstoornis hebben vaak extra ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen 

maakt de school met behulp van een Begeleider Passend Onderwijs, en in 

overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin komt 

te staan welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om de school goed 

te doorlopen. Belangrijk bij het besluit over de toelating van een leerling zijn 

de mogelijkheden die de school heeft om de leerling goed te begeleiden. 

De Begeleiders Passend Onderwijs, de vertegenwoordiger van het Jeugd- en 

Gezinsteam en de zorgcoördinator vormen samen het Intern Ondersteuningsteam 

en hebben regelmatig overleg.

5. Topsporters
De topsporters onder onze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een 

specifieke vorm van begeleiding om hen te ondersteunen bij de combinatie topsport 

en school. De leerling moet wel aan bepaalde criteria voldoen om hiervoor in 

aanmerking te komen. Een van de mogelijkheden is een flexibel rooster. Daarnaast 

onderhouden we graag contact met de leerling, ouders en de sportclub.

Het Intern Ondersteuningsteam  
en het schoolmaatschappelijk werk
De ontwikkeling van een kind kan soms anders verlopen dan die van 

leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen last hebben van opstandigheid, angst of 

vertonen hyperactief of agressief gedrag. Vaak is er niet één oorzaak, maar zijn 

er meerdere factoren die hierbij een rol spelen. Het kan zijn dat het kind zich 

onvoldoende ontwikkelt, last heeft van een emotioneel of lichamelijk probleem 

of reageert op moeilijkheden in het gezin. Om deze leerling te kunnen helpen 

is het Intern Ondersteuningsteam ingesteld. In het Intern Ondersteuningsteam 

hebben de GGD, Centrum Jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk en de 

leerplichtambtenaar zitting. Zij komen regelmatig op school om te overleggen met 

de zorgcoördinator. Het team bespreekt individuele leerlingen (met toestemming 

van de ouders als het kind minderjarig is) en adviseert, indien noodzakelijk, 

een hulpverleningstraject. Wanneer een leerling reeds in behandeling is, wordt 

de voortgang van de leerling besproken. Ook ouders kunnen hun probleem 

voorleggen aan (leden van) het Intern Ondersteuningsteam via de teamleider  

van de afdeling. oor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

 www.ggdhm.nl 

 www.cjghollandsmidden.nl 

 www.cjgcursus.nl 

 www.hoezitdat.info 

Huiswerk en mentorlessen
Het is niet eenvoudig te zeggen hoeveel tijd er per dag aan huiswerk besteed 

moet worden. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen tempo. Toch denken we dat 

het verstandig is ervan uit te gaan dat een leerling van de lagere klassen anderhalf 

tot twee uur en een leerling van de hogere klassen twee tot drie uur per dag met 

huiswerk bezig zal moeten zijn. Een deel van het huiswerk zal onder begeleiding 

en steun van de vakdocent in de les gemaakt kunnen worden. Aan het leren 

studeren wordt in de mentorlessen aandacht besteed. We kunnen in het algemeen 

zeggen dat regelmatig en op vaste tijden werken zonder al te veel afleiding de 

grootste kans op goede resultaten geeft.

Huiswerkbegeleiding
In het schooljaar 2020-2021 biedt de Mariënpoelstraat ruimte aan voor 

huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbegeleiding vanuit het externe 

bureau Lector. Op de website is alle informatie over Lector te vinden via de link: 

 marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/lector-huiswerkbegeleiding/ 

Toetsing
De docenten controleren het huiswerk. Door middel van toetsen controleren zij 

de studievoortgang. Voor hen en voor de leerlingen wordt zo duidelijk of een 

bepaald gedeelte van de stof al dan niet beheerst wordt. We werken met een 

voortschrijdend gemiddelde. Elke toets bepaalt een percentage van het eindcijfer.
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Lessentabellen

Lessentabel vwo en havo onderbouw
M1C M1G M1H M2A M2G M2H M3A M3G M3H

Talen

Duits 3 3 3 3 2 3

Engels 3 3 3 3 2 3 3 2 3

Frans 2 2 2 3 3 3 3 2 3

Grieks 3 3

Latijn 2 2 3

Nederlands 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Science & Wiskunde

biologie 2 2 2 2 2 2

natuur-/scheikunde (nask) 2 2 2

natuurkunde 2 2 2

scheikunde 2 2 2

science 1 1 1

wiskunde 4 4 4 3 3 3 4 3 4

Wereldoriëntatie

aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2

economie 2 2 2

geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2

levensbeschouwing 1 1 1 1 1 1

Sportief & Creatief

handvaardigheid 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1

LO 3 3 3 3 2 3 2 2 2

muziek 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1

tekenen 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1

Algemeen

TOPklas 2 2 2 2 2

Studieles (mentor) 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Totaal 31 33 31 32 33 32 32 33,5 32

Facultatief

Cambridge Engels 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lessentabellen
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VWO HAVO

Vakken V4 V5 V6 H4 H5

Gemeenschappelijk Deel

Nederlands 4 3 4 4 4

Engels 3 3 3 3 3

Duits of

Frans

3,5 3 4

3 3 4

Grieks of

Latijn 

2,5 4 3,5

2,5 4 3,5

culturele en kunstzinnige vorming 2 2

levensbeschouwing 1 1 1

klassieke culturele vorming  

(alléén gymnasium)
1 1

lichamelijke opvoeding 2 2 1 2 1

maatschappijleer 2 2

mentoraat 1 1 1 1 1

Profiel Natuur en Gezondheid

wiskunde A 4 4 4 4 4

biologie 2 3,5 4 4 4

natuurkunde 3 3,5 3 4 4

scheikunde 3 4 3 3 3,5

aardrijkskunde 3 3,5

Profiel Natuur en Techniek

wiskunde B 4 4 4 4 4

biologie 2 3,5 4 4 4

natuurkunde 3 3,5 3 4 4

scheikunde 3 4 3 3 3,5

VWO HAVO

Vakken V4 V5 V6 H4 H5

Profiel Economie en Maatschappij

wiskunde A 4 4 4 4 4

geschiedenis 2 4 4 3 4

economie 3 3 3 4 3

bedrijfseconomie 2 3 3 3 4

aardrijkskunde 2 4 3 3 3,5

Profiel Cultuur en Maatschappij

wiskunde A of

wiskunde C

4 4 4 4 4

4 4 4

Duits of

Frans

3,5 3 4 3,5 4

3 3 4 3 4

geschiedenis 2 4 4 3 4

aardrijkskunde 2 4 3 3 3,5

kunst beeldende vorming 2 3,5

muziek 3 4

Lessentabel vwo en havo bovenbouw

* De keuze van de vrije keuze vakken is afhankelijk van het gekozen profiel en kan op het  
 VWO anders zijn dan op de HAVO.
** Wiskunde D = (extra) keuzevak. Kan alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde B.

VWO HAVO

Vakken V4 V5 V6 H4 H5

Vrije keuzedeel*

wiskunde A 4 4

wiskunde D** 2 2 2

Duits 3,5 4

Frans 3 4

biologie 4 4

economie 3 3 3 4 4

natuur, leven en technologie 2 3 3

maatschappijwetenschappen 2 3 3 4 4

kunst algemeen 1 2 1 1

kunst beeldende vorming 2 2 2 2 3,5

muziek 2 4 4 3 4
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Buitenschoolse  
activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

Om leerlingen in de gelegenheid te stellen ook op een andere 
manier met elkaar en met docenten in contact te komen is 
wwer door het jaar heen een aantal activiteiten gepland. 
Docenten en leerlingen werken samen bij het organiseren  
van feestavonden, culturele activiteiten, projectdagen en  
de jaarlijkse kerstviering.

Cultuur en sport
De school probeert op allerlei manieren de culturele vorming van de leerlingen 

te stimuleren. De vakken beeldende vorming en muziek zijn bij ons op 

school eindexamenvakken. Op culturele avonden kunnen alle leerlingen uit 

brugklas tot en met de eindexamenklas hun prestaties op het gebied van 

podiumkunsten laten zien. Eens per jaar werken gemiddeld tweehonderd 

leerlingen en meer dan twintig docenten mee aan de realisatie van een 

musical. In het schooljaar 2018-2019 was dit ‘Ja Zuster, Nee Zuster’.  

Dit schooljaar zal Footloose opgevoerd worden.

Musical
Het productieteam bestaat uit leerlingen en docenten vanuit alle leerlagen. 

Zij leiden de deelnemers van de musical. De leerlingen uit het productieteam 

zijn hierin de eindverantwoordelijken en sturen alle leerlingen en docenten 

aan. In verschillende groepen (van toneel tot band/orkest en van techniek 

tot grime/kleding) werken leerlingen in samenwerking met docenten aan de 

totstandkoming van de gehele musical. Dit alles mondt uit in fantastische 

voorstellingen die vrijwel altijd uitverkocht zijn. Komt dat zien!

We bezoeken ook muziek-, dans- en toneeluitvoeringen. In het kader van 

de lessen CKV of KCV bezoeken leerlingen gezamenlijk tentoonstellingen. 

Tevens worden er op school exposities gehouden van werk van leerlingen 

en docenten. De docenten lichamelijke opvoeding organiseren voor alle 

geïnteresseerde leerlingen de brugklassers schaats-, hockey-, voet- en 

basketbalcompetities. Voor alle leerlingen zijn er sportdagen of -middagen.
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Reizen
Alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo nemen deel aan een reis. Er zijn verschillende 

bestemmingen binnen Europa. In het reisprogramma zijn educatieve, sociale, 

culturele en sportieve elementen opgenomen, waarbij leerlingen opdrachten 

uitvoeren die als handelingsdeel voor één of meerdere vakken meetellen.  

Aan de reizen zijn kosten verbonden. Deze worden - daar waar mogelijk - telkens 

aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. Leerlingen die niet 

aan de reizen deelnemen volgen een aangepast programma op school.

Excursies en projecten
Verschillende vakken hebben in de loop van het jaar excursies. Deze sluiten aan 

bij een onderwerp dat in de klas wordt behandeld. De excursies worden tijdig 

bekendgemaakt aan de betreffende klassen of groepen. De begeleiding bestaat 

vrijwel altijd uit docenten die de leerlingen kennen, en die op de hoogte zijn 

van het programma en de omstandigheden ter plaatse. Voor de brugklassen is 

er een biologieproject in Artis en een wiskundeproject in Den Haag. De tweede 

klassen doen mee aan het project biologie in Cronesteyn en de Geoweek voor 

aardrijkskunde. De gymnasiasten van klas 1 en 2 gaan samen met de docenten 

klassieke talen naar Xanten toe. In klas 3 wordt in het voorjaar een bètadag 

georganiseerd en een dagexcursie naar Lille en Keulen. De gymnasiasten 

gaan ook nog op excursie naar Trier om de geschiedenis te ontdekken van de 

klassieke talen.

Pre-class en pre-university college
Leerlingen uit 5 vwo met bovengemiddeld goede resultaten kunnen zich 

aanmelden voor het ‘Leiden Advanced Pre-University Programme for Top 

Students’ (Pre-class). Dit is een programma van acht weken waarmee de 

Universiteit Leiden leerlingen op een uitdagende wijze kennis laten maken met 

het wetenschappelijk onderwijs. Het Bonaventuracollege is één van de door 

de universiteit geselecteerde partnerscholen in dit project. Het Pre-University 

College stelt ambitieuze, goed presterende leerlingen in 5 en 6 vwo in staat 

om een tweejaarlijks programma aan de Universiteit Leiden te volgen.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
De Mariënpoelstraat is één van de vier partners van de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten. De Academie en het Bonaventuracollege hebben 

samen het Kunstplan ontwikkeld, een uniek kunstprogramma waarin  

onze leerlingen één middag per week lessen volgen aan de Academie.  

De leerlingen in het kunstprogramma volgen één middag per week lessen aan 

de Academie. Deze lessen worden gegeven door docenten van de Academie. 

Er zijn extra kosten verbonden aan dit programma (€420,- per leerjaar).

Cambridge First Certificate
De school biedt in de onderbouw en in de bovenbouw een programma 

versterkt Engels aan. Het is bedoeld voor leerlingen die meer willen en kunnen 

met de Engelse taal. De geselecteerde leerlingen krijgen één lesuur per week 

extra les in de Engelse taal. Het programma wordt in leerjaar één tot en met 

vijf gegeven en kan worden afgesloten met het internationaal erkende diploma 

FCE of CAE. Er zijn extra kosten verbonden aan dit programma: €150,- voor 

klas 1 & 2 en €200,- voor klas 3. Daarnaast geldt €200,- examengeld. 

Leerlingenraad
De school heeft een actieve leerlingenraad. Deze groep leerlingen houdt 

zich bezig met ombudszaken, feesten, sportwedstrijden en manifestaties 

(waaronder het kerstontbijt en acties voor een goed doel). Al deze activiteiten 

worden voor en door de leerlingen georganiseerd. Het dagelijks bestuur 

vergadert regelmatig met de schoolleiding.

Bekijk ook onze
Instagram pagina
/leerlingenraadbona
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Communicatie

Communicatie met  
ouders en leerlingen

Website en e-mail
Op onze site  marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl  kunt u bijna  

alle informatie vinden. Indien nodig ontvangen leerlingen berichten via de 

mailfunctie. Op de homepage van de locatie Mariënpoelstraat staan standaard 

de belangrijkste actuele nieuwsfeiten en de actuele agenda. Via de homepage 

kunt u verder op zoek naar de informatie die u wenst. Zo kunt u er, via de 

link Magister, de behaalde cijfers van uw kind vinden. Specifieke informatie 

wordt u per e-mail toegezonden. Onze leerlingen kunnen via dezelfde link van 

Magister inloggen en bovendien via de website naar de ELO (Elektronische 

LeerOmgeving). Communicatie met de leerlingen gebeurt op school en via de 

studieroutes op de ELO (bijvoorbeeld studiewijzers). Indien nodig ontvangen 

leerlingen berichten via hun schoolmail (Outlook). Het rooster en het 

dagrooster (met dagroosterwijzigingen) zijn eveneens digitaal beschikbaar.

Contactmomenten
Ieder leerjaar heeft aan het begin van het schooljaar een speciale 

informatieavond voor ouders. Wij vertellen u dan wat uw kind het komende 

schooljaar van ons mag verwachten en wat wij van de kinderen verwachten. 

Daarnaast maakt u op deze avond kennis met de mentor van uw zoon of 

dochter. Verder is er een aantal specifieke informatieavonden voor ouders 

en leerlingen. Te denken valt aan informatie over de educatieve reizen 

en informatie ten aanzien van de profielkeuze. Vier keer per jaar wordt 

er een rapport meegegeven. Een week later organiseert de school de 

tienminutengespreksavond. U en uw kind kunnen dan in gesprek met  

de vakdocenten (na rapport 1 en 3) of de mentor (na rapport 2).  

Over de wijze van aanmelden wordt u per e-mail geinformeerd.
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Ouderparticipatie
Als ouder kunt u zelf ook actief deelnemen binnen de school. Zo kunt 

u zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de ouderraad of in de 

medezeggenschapsraad. Ook kunt u lid worden van een klankbordgroep. 

In deze klankbordgroepen spreekt de teamleider van de afdeling met een 

afvaardiging van ouders over de zaken die spelen in die betreffende afdeling. 

Kritische opmerkingen en adviezen worden in deze overleggen uitgewisseld. 

Zo wil de school in het algemeen en de afdeling in het bijzonder input krijgen, 

zodat zij het onderwijs voortdurend kan blijven verbeteren en ontwikkelen. 

Daarnaast kunnen ouders als vrijwilliger meewerken, bijvoorbeeld in de 

mediatheek, als begeleider bij het Kunstplan, bij excursies of als gastspreker  

bij projecten.

Nieuwsbrief
De periodebrief is het informatieblad voor de ouders of verzorgers en 

leerlingen. De periodebrief verschijnt minimaal één keer per periode. Hij bevat 

naast allerlei actuele informatie ook de agenda voor de komende periode.  

De periodebrief wordt u per e-mail toegezonden.
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Faciliteiten  
en huisregels

Faciliteiten en huisregels

Op school bieden we veel faciliteiten. Met een pasje kunnen 
leerlingen boeken lenen en ze kunnen gebruik maken van pc’s 
en laptops. Om alles goed te laten verlopen gelden enkele 
huisregels.

Open Leer Centrum (OLC)
De school beschikt over een Open Leer Centrum. Het OLC is een samenvoeging 

van een bibliotheek, mediatheek, studieruimte en computerlokaal. Onder leiding 

van de mediathecaris assisteren ouders bij de verzorging van het boekenbestand 

en het uitlenen. Ook is er een kopieerapparaat aanwezig. Ouders die voor een 

ochtend of middag hun hulp zouden willen aanbieden, worden uitgenodigd 

contact op te nemen met de mediathecaris, mw. A. Slingerland. Voor het lenen 

van materiaal uit het OLC is de schoolpas verplicht. Er wordt een boete berekend 

bij het te laat inleveren van materiaal. In verband met hygiëne dienen leerlingen 

zelf een eigen koptelefoon of oortjes aan te schaffen en mee te nemen.  

Een eenvoudige koptelefoon is te koop in het OLC. De schoolcomputers zijn 

uitsluitend beschikbaar voor educatieve doeleinden. De computers zijn openbaar 

toegankelijk, tenzij ze voor een toets, les of activiteit gereserveerd zijn. Voor 

printen en kopiëren wordt een vergoeding gevraagd. Buiten openingstijden 

is het leerlingen niet toegestaan om zich in het OLC te bevinden zonder 

begeleiding van een docent en/of toestemming van de schoolleiding.

Studieruimten
In de bibliotheek/mediatheek worden niet alleen boeken uitgeleend. Het is 

ook een plek in de school waar gestudeerd kan worden, waar men kan lezen 

of naslagwerken (die niet worden uitgeleend) kan raadplegen. Stilte en rust 

dienen in acht te worden genomen. Dit geldt ook voor andere ruimten in 

school die als studieruimte zijn bestemd en ingericht.

Kopiëren
Leerlingen hebben de mogelijkheid gebruik te maken van het kopieerapparaat 

in het Open Leer Centrum. Een kopie (zwart-wit) kost €0,05 en een kleurkopie 

kost €0,25.
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In de school
• Je volgt te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op.

• In de pauze ga je naar buiten of naar de aula.

• In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt.

• Het nuttigen van energiedrank is niet toegestaan.

• Afval gooi je in een afvalbak.

• Je houdt je aan de regels van het OLC.

• Je zet je fiets in een fietsenstalling.

• Bellen doe je in de aula of buiten.

• Eten doe je in de aula of buiten.

In de les/klas
•  Geen jas in het leslokaal. Je jas berg je op in je locker, of hang je aan de kapstok.

• Niet eten en drinken in de les en het OLC.

• Je hebt het benodigde lesmateriaal bij je en je huiswerk op orde.

• In de les heb je geen (smart)phone/tablet nodig. Deze staat uit  

en zit in je tas of zit in de telefoontas van het lokaal.

•  De (smart)phone/tablet mag alleen worden gebruikt voor onderwijs  

met toestemming van de docent.

Bij het overtreden van bovenstaande regels kun je te maken krijgen  

met de volgende maatregelen:

•  één of meerdere keren terugkomen na het 7e of 8e uur,  

of voorafgaand aan het 1e lesuur;

• een corveetaak;

• strafwerk;

•  inleveren van je (smart)phone/tablet tot 17.00 uur in combinatie met strafwerk.

Bij ordeverstoringen of respectloos gedrag naar de docent krijg je een gele kaart.  

Je wordt dan uit de les verwijderd en moet je onmiddellijk melden bij een teamleider.

Leerlingen zijn dagelijks beschikbaar van 8.30 uur tot en met 16.15 uur voor  

de lessen. Terugkom-uren zijn tussen 8.00-8.30 en 15.30-17.00 uur.

Lockers
Het huren van een locker is verplicht vanaf het schooljaar 2015-2016. De kosten van 

de huur bedragen €10,- per jaar. Eenmalig moet er een borg gestort worden van 

€11,-. Als leerlingen de school definitief verlaten en de sleutel hebben ingeleverd, 

wordt dit bedrag teruggegeven. De school behoudt zich te allen tijde het recht  

voor een locker te openen.

Kantine
Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen gebruik maken van de kantine om hun 

meegebrachte lunch te nuttigen. Tevens zijn hier diverse consumpties, zoals 

koffie, thee, chocolademelk en broodjes verkrijgbaar. De kantine wordt uitgebaat 

door Catermaat. Sinds 2015 doet de Mariënpoelstraat mee aan de Kantinescan, 

ontwikkeld door de Vrije Universiteit en het Voedingscentrum. De Mariënpoelstraat 

mag zich eigenaar noemen van de Gouden Schaal en heeft daarmee een gezonde 

schoolkantine. Meer info: 

 marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/gezonde-schoolkantine/ 

BONA huisregels
Op de Mariënpoelstraat vinden we het belangrijk dat leerlingen er zijn en dat 

iedereen in de gelegenheid is om te leren en te presteren. Een leerling komt 

naar school om te leren. Dat gebeurt voor een groot deel in de lessen en soms 

zelfstandig in het OLC. Van leerlingen wordt verwacht dat zij op tijd in de les zijn, 

dat het huiswerk gemaakt is, dat zij hun spullen bij zich hebben, dat zij samen met 

de docent ervoor zorgen dat de les op tijd kan beginnen en dat ze elkaar in de 

gelegenheid stellen om de les te volgen. Voor een optimale leersituatie en een veilig 

schoolklimaat zijn afspraken nodig. Het zal duidelijk zijn dat in een samenleving van 

honderden leerlingen in één gebouw er heldere regels moeten worden nageleefd. 

Met elkaar streven we naar een prettige, veilige en schone leeromgeving.
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Te laat
•  Haal een telaatbriefje, ga daarmee naar de les. Zonder geldige reden: meld je  

de volgende dag om 8.00 uur. Indien je vijftien minuten na aanvang van de  

les binnenkomt, word je absent gemeld. 

Ziek naar huis
•  Afmelden bij de teamleider van je leerlaag of de teamleider van de dag.

Roosterwijzigingen

Leerlingen moeten dagelijks attent zijn op roosterwijzigingen. Dagelijkse 

roosterwijzigingen worden digitaal doorgegeven en via de beeldschermen 

in de gang. Is een docent er aan het begin van de les niet, dan moeten de 

leerlingen bij het lokaal blijven wachten. De klassenvertenwoordig(st)er 

meldt bij de conciërge dat de docent afwezig is en krijgt vervolgens nadere 

informatie. Mocht een docent onverwacht afwezig zijn, dan willen wij de 

lessen niet verloren laten gaan. Dit betekent dat een andere docent de les 

overneemt of dat een bovenbouwklas naar het OLC gaat.

Lesuitval en tussenuren
Het kan altijd gebeuren dat door ziekte van docenten activiteiten of geplande 

lessen uitvallen. Onder leiding van andere docenten werken leerlingen in de 

onderbouw dan verder, zodat er geen lesuitval ontstaat. De leerlingen van de 

bovenbouw werken bij lesuitval verder in het OLC of op de studievides.

Openingstijden school
De school is geopend tussen 7.30 uur en 17.00 uur. In die tijd is de school  

ook telefonisch bereikbaar. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie.

Schoolverzuim, te laat komen en de leerplichtwet
Het kan wel eens voorkomen dat uw kind niet naar school kan. Dat kan 

gebeuren om allerlei redenen. Hieronder wordt een aantal redenen genoemd. 

Tevens staat erbij wat u dan kunt doen.
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e. Deelname aan schoolactiviteiten en projecten
In principe doen alle leerlingen mee aan school- en projectactiviteiten.  

Het gaat hierbij om activiteiten die in het jaarplan van de school of de 

vaksectie staan omschreven, bijvoorbeeld de deelname aan sportdagen of 

excursies. Het kan echter zijn dat u als ouder of verzorger bezwaar maakt 

tegen deelname aan een incidentele activiteit of een buitenschools project.  

In deze gevallen neemt u contact op met de teamleider.

f. Extra verlof
Het kan voorkomen dat voor leerlingen buiten de vastgestelde 

vakantieperioden extra verlof moet worden gevraagd. Een schriftelijk  

verzoek daartoe dient bijtijds bij de teamleider ingediend te worden. Alleen  

bij bijzondere omstandigheden zal een dergelijk verzoek ingewilligd worden,  

want de leerplichtwet is aangescherpt daar waar het gaat om verlof buiten  

de schoolvakanties. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel:

•  Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer wegens de specifieke  

aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 

twee lesweken van het nieuwe schooljaar. De beslissingsbevoegdheid ligt  

bij de directeur.

•  Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandig-

heden bedoeld van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van  

de ouders of de leerling zijn gelegen. Over een aanvraag tot en met tien 

dagen beslist de school. Over een aanvraag boven de tien dagen beslist  

de leerplichtambtenaar.

g. Te laat komen
Leerlingen die om welke reden dan ook te laat komen, melden zich  

bij de conciërge en krijgen een telaatbriefje om de les in te komen. 

•  Een leerling die ongeoorloofd te laat is (A8), meldt zich de volgende ochtend 

om 08:00 uur stipt! Doet de leerling dit niet dan moet hij/zij zich vervolgens 

twee keer op achtereenvolgende dagen om 8:00 uur melden.

a. Uw kind is ziek en moet thuisblijven
U dient uw kind vóór 8.30 uur ziek te melden. Dit kan telefonisch of via 

uw ouderaccount van Magister. Ook als uw kind langer dan een dag ziek 

is, is het belangrijk dat u dat van dag tot dag doorgeeft. De school is 

telefonisch bereikbaar vanaf 7.30 uur. Doet u dat niet, dan wordt uw kind 

als ongeoorloofd afwezig genoteerd. Is uw kind weer hersteld, wilt u dit dan 

tevens telefonisch, met een herstelbriefje of per e-mail melden op de dag dat 

uw kind weer naar school komt? T (071) 517 36 31

b. Uw kind is al op school, maar gaat ziek naar huis
In overleg met de teamleider wordt bekeken of uw kind naar huis kan.  

Indien uw kind dat wenst, kan er naar huis gebeld worden om te overleggen 

wat er het beste gedaan kan worden. De leerlingen krijgen van de school een 

briefje mee, waarop de ziekmelding staat geregistreerd. U kunt als ouders  

op Magister de afwezigheid volgen en zo nodig hierop reageren.

c. Er is een afspraak gemaakt met een arts of tandarts
Bij de conciërge of via de website kunt u een briefje downloaden waarop u  

een afspraak met een arts of tandarts noteert. Dit door u ondertekende briefje 

wordt bij de conciërge ingeleverd, die het in het absentiesysteem van Magister 

invoert. Ook de teamleider kan absenties verwerken. Wij willen u wel vragen  

bij uw afspraken rekening te houden met het rooster van uw kind in verband 

met geplande toetsen. Bovendien stelt de school het op prijs, als u probeert  

het verzuim tot een minimum te beperken. 

d.  Uw kind kan niet met de lessen voor een bepaald  
vak meedoen

Met name bij het vak lichamelijke opvoeding kan dit voorkomen. De school 

kan een leerling alleen vrijstelling voor de lessen LO geven als er een medische 

reden is. Als de lessen in het vak LO om medische redenen niet gevolgd 

kunnen worden, betekent dat niet dat de leerling automatisch vrijgesteld is van 

aanwezigheid in de les of van eventuele theorieopdrachten voor het vak LO. 

Het is noodzakelijk dat u hierover met de teamleider overleg pleegt.
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drie dagen aaneengesloten verzuim, bedraagt, neemt de leerplichtambtenaar 

contact op met het Openbaar Ministerie. De school mag ook eerder melden. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij: te laat komen (conform Halt-protocol); luxe 

verzuim minder dan 16 uur; zorg om uitval; licht ongeoorloofd verzuim 

met een terugkerend karakter. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder 

toestemming van school houden, kan in dit geval proces-verbaal 

worden opgemaakt.

De leerplichtwet en de kwalificatieplicht

Volgens de huidige wet zijn alle leerlingen volledig leerplichtig tot het 

einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. De leerplichtwet is 

echter aangevuld door een kwalificatieplicht: dit houdt in dat alle jongeren 

tot de achttiende verjaardag partieel leerplichtig zijn, tenzij de jongere een 

startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma. Deze 

kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren altijd vijf dagen per week naar 

school moeten. Het is ook mogelijk om met combinaties van werken en leren 

aan de kwalificatieplicht te voldoen. Meer informatie is verkrijgbaar via de 

decanen en staat op:  www.aanvalopschooluitval.nl 

Huiswerk en proefwerken
Huiswerk
De leerlingen worden goed voorbereid in de les verwacht. Opgegeven 

huiswerk moet gemaakt en geleerd zijn. Voor goede onderwijsresultaten is het 

belangrijk dat dit elke keer nauwgezet gebeurt. Op school kan het huiswerk 

dagelijks of steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Proefwerken
Proefwerken worden minstens een week van tevoren opgegeven. In de week 

voorafgaande aan de proefwerkweek/toetsweek mogen geen proefwerken 

worden afgenomen. Een uitzondering geldt voor de vakken, waarvoor geen 

proefwerk in de proefwerkweek/toetsweek wordt afgenomen en voor de LUVA 

(toetsen luistervaardigheid) en LEVA (toetsen leesvaardigheid). Na de laatste 

proefwerkweek/toetsweek zijn er geen lessen meer. Leerlingen kunnen dan 

hun proefwerken bij de mentor of vakdocent bekijken.

•  Een leerling die zich ook die twee opeenvolgende dagen niet meldt, wordt 

intern geschorst. Dit betekent dat de leerling de toezegging tot de les wordt 

ontzegd en de leerling tussen 08:00 uur en 16:15 uur op school blijft op een 

toegewezen plek onder leiding van de teamleider.

•  Indien een leerling binnen een door de school te bepalen periode drie keer 

zonder geldige reden te laat komt, neemt de school contact op met de 

ouders om deze te waarschuwen;

• Indien het te laat komen zonder geldige reden niet stopt en nadat de leerling 

zes keer te laat is gekomen, nodigt de school de ouders uit voor een gesprek 

op school;

•  Indien het te laat komen zonder geldige reden na zes keer niet stopt  

en de leerling zich bovendien niet houdt aan de maatregel om zich  

’s ochtends om 8.00 uur te melden, meldt de school de leerling na negen 

keer te laat komen bij de afdeling leerplicht van de woongemeente.  

De afdeling leerplicht kan in overleg met bureau Halt dan een  

taakstraf opleggen.

h. Ongeoorloofd afwezig zijn tijdens lessen (spijbelen)

Het sanctiebeleid van de school bestaat uit een waarschuwing met daaraan 

gekoppeld het dubbel inhalen van de gespijbelde uren voor of na de reguliere 

lessen. Bij herhaaldelijk spijbelgedrag kan de leerling geschorst worden en 

wordt er melding gemaakt bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. 

i. Ongeoorloofd verzuim en de leerplichtwet

De school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling  

te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De school volgt  

de richtlijnen van het Halt-protocol:  www.rbl-hollandrijnland.nl 

Indien er sprake is van licht verzuim is de afhandeling hiervan in handen van 

de school in samenspraak met de ouders en eventueel de leerplichtambtenaar. 

Is er sprake van verdergaande vormen van verzuim, waarbij er geen 

aanwijzingen zijn voor achterliggende problemen, dan komt dit in handen 

te liggen van de leerplichtambtenaren en de Halt-bureaus. Indien het 

ongeoorloofd verzuim 16 uur in vier achtereenvolgende weken, of meer dan 
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Het inhalen van de proefwerken in de onderbouw
De verantwoordelijkheid voor het inhalen van gemiste proefwerken ligt bij de 

leerling. De regel is dat de leerling, zodra hij weer op school is, contact opneemt 

met de docent van wie hij of zij een toets heeft gemist. De docent bepaalt 

wanneer het werk wordt ingehaald. Elke week heeft de Mariënpoelstraat een 

vast lesuur aan het einde van de dag waarop toetsen kunnen worden ingehaald. 

Wanneer dit uur plaatsvindt, wordt aan het begin van het schooljaar bekend 

gemaakt. De locatie wordt dagelijks via de roosterwijzigingen gecommuniceerd. 

De vakdocent zorgt ervoor dat de betreffende toetsen tijdig bij de docent zijn die 

dit uur begeleidt. Een proefwerk dat niet doorgaat wegens ziekte van de docent, 

verschuift automatisch naar de volgende les.

Fietsenstalling
De fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden. 

Niet tegen de hekken of tegen de bomen! Er zijn speciale stallingplaatsen  

voor brommers (herkenbaar aan de grijze tegels); hier geen fietsen plaatsen.  

Heb respect voor eigen en andermans bezit. Brommers mogen niet met 

draaiende motor de fietsenstalling in- of uitrijden.

Afval

Gooi plastic zakjes, bekertjes, papier, blikjes, etensresten, e.d. in de prullenbak. 

Wie zichtbaar meewerkt aan de vervuiling, kan rekenen op een stevig portie corvee.  

Het is nu eenmaal uiterst onwellevend om anderen op te schepen met jouw afval. 

Genotmiddelen
De school volgt het genotmiddelenreglement van de GGD.

Roken
In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt. De school is een  

openbaar gebouw en volgens de wet mag je daar niet roken.

Alcohol
Op school ben je niet onder invloed van alcohol. Volgens de wet mag je voor  

je achttiende geen alcohol kopen.
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Drugs
Het is verboden drugs bij je te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Hierbij  

wordt volgens de wet gehandeld. Bij handel in drugs wordt streng opgetreden: 

schorsing en/of verwijdering van school. Bovendien wordt de politie in kennis 

gesteld. Op school ben je niet onder invloed van wat voor drug dan ook.

Gokken
Kansspelen en gokken om geld zijn verboden in de school en op het schoolterrein.

Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk en/of het in bezit hebben ervan is verboden in en rond 

de school. Ook hier geldt, dat de politie van de overtreding in kennis wordt gesteld.

Schade
Laat kostbaarheden en grotere geldbedragen thuis en maak gebruik van een 

kluisje. Zet je (brom)fiets op slot en/of vast in de stalling. Meld verlies of diefstal zo 

spoedig mogelijk bij de conciërge en doe daarna eventueel aangifte bij de politie. 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal. Ten slotte: moedwillig toegebrachte 

schade aan gebouw, tafels, stoelen, lokalen, leermiddelen en/of aan persoonlijke 

eigendommen moet worden hersteld of vergoed.

Geluid- en beeldopnamen
Het gebruik van mobiele telefoons is alleen tijdens de officiële pauzes toegestaan. 

Tijdens de lessen moeten mobiele telefoons uit staan en in de tas bewaard 

worden. Het is niet toegestaan tijdens de les zonder toestemming geluids-  

en/of beeldopnamen te maken. Hiertegen wordt streng opgetreden.
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Contact

U kunt docenten en andere medewerkers overdag telefonisch 
bereiken via het nummer van school (071) 517 3631.

Indien de desbetreffende medewerker op dat moment niet bereikbaar is,  

kunt u het verzoek om teruggebeld te worden doorgeven aan de conciërge.  

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Wij verzoeken  

u om medewerkers uitsluitend in bijzondere gevallen thuis te bellen.

Schoolleiding en organisatie
Directie
Mw. M.E.A.H. Otte

 m.otte@bonaventuracollege.nl 

Teamleider klas 1 en klas 2
Mw. J.J. Wilmot, MSc

 j.wilmot@bonaventuracollege.nl 

Teamleider klas 3
Dhr. N. Hooijmans, MEd

 n.hooijmans@bonaventuracollege.nl 

Teamleider vwo (klas 4 t/m 6)
Mw. drs. C.M.W. Kluts

 c.kluts@bonaventuracollege.nl 

Teamleider havo (klas 4 en 5)
Mw. drs. M. Hogewoning

 m.hogewoning@bonaventuracollege.nl 

Coördinatoren Kunst
Mw. C.G. Hansen

Mw. T.M.G. van de MeerendonkContact

Decanen
Mw. drs. A. Grigorian (3 havo)

Mw. drs. H.C. Snelders (4,5 havo)

Mw. drs. H.M. Matthijsse (vwo)

Contactpersoon
Mw. L. Hanselaar

Dhr. I. Klap

Leerlingbegeleiders
Mw. I.M. van den Brink (onderbouw)

Mw. Y. de Jong (bovenbouw)

Zorgcoördinator
Mw. M. Krijger

Ondersteuning zorgcoördinator
Mw. A.C. Scheffers-Vis (onderbouw)

Dhr. L.T. Rensink (bovenbouw)

Verzuimcoördinator 
mw. L. Hanselaar
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In het  
fotoarchief van  

de Mariënpoelstraat  
zie je wat er allemaal  

te beleven valt

Onze andere vestigingen
Locatie Boerhaavelaan
mavo, mavo+, vmbo-k, vmbo-b  
en leerwegondersteuning
Vijf Meilaan 137, 2324 VV Leiden
 boerhaavelaan@bonaventuracollege.nl 

Locatie Burggravenlaan
gymnasium, atheneum, havo, mavo
Burggravenlaan 2, 2313 HV Leiden
 burggravenlaan@bonaventuracollege.nl 

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl

Aantekeningen
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Hart voor jou,  
 oog voor kwaliteit

bonaventuracollege.nl

gymnasium, atheneum en havo

Mariënpoelstraat 6
2334 CZ  Leiden

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


