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Op de Mariënpoelstraat vinden wij het het allerbelangrijkste dat we
samen leren en dat we er voor elkaar zijn, zodat iedereen met plezier
naar school gaat. Want wie met plezier naar school gaat, heeft ook
de ruimte om te leren en te kunnen groeien.
Er zijn verschillende brugklassen bij ons op school: gymnasium-, atheneum-,
havo/vwo- en havo-klassen. Je krijgt veel verschillende vakken in het eerste jaar
zoals: wiskunde, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, Nederlands,
biologie en sinds dit schooljaar ook ICT. Ook mag je zelf een vak kiezen, dat
noemen we de TOPklassen. Je krijgt in de brugklas niet alleen nieuwe kennis en
huiswerk, je leert ook hoe je moet leren en je huiswerk moet maken. Als je daar
extra begeleiding bij nodig hebt, kun je bij ons onder schooltijd deelnemen aan
de groeiklas. Samen met je mentor ontdek je wat voor jou de beste manier
is om op school mooie resultaten te halen.
Naast de gewone lessen valt er nog veel meer te beleven op de Mariënpoelstraat.
Zo kun je het Kunstplan volgen aan de Kunstacademie in Den Haag, maar ook
Cambridge English, ga je op verschillende excursies, kun je mee doen met de
musical en ga je in de bovenbouw naar het buitenland. Wat we heel belangrijk
vinden is dat we er met en voor elkaar zijn, dus we doen ook veel activiteiten
met verschillende leerlagen samen.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar
onze open dag of open middagen en
bekijk eens onze website of Instragram.

87 docenten
Voor elk vak krijg je per periode
een aantal cijfers die uiteindelijk
samen je eindrapport vormen.

948 leerlingen
Onze leerlingen zijn verdeeld over zes
leerjaren. Klas 1 t/m 3 is de onderbouw
en klas 4 t/m 6 de bovenbouw.
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Afgelopen schooljaar hadden
we de volgende examenresultaten:
92% HAVO
96% Atheneum
100% Gymnasium

± 950 fietsen
Bekijk onze
Instagram pagina
/bonamarienpoell

1.430
instagram
volgers
Volg de De Zwart & Rensink Show en
ontdek de avonturen die onze docenten en
leerlingen dagelijks meemaken op school.

Iedere dag staan er bijna 950 fietsen in onze
fietsenstalling. Een aantal leerlingen komen
ook met de trein of met de bus. De school
staat dicht bij het Centraal Station van
Leiden. Dat scheelt veel reistijd.

Bona briljant
Bonaventuracollege Mariënpoelstraat is een bruisende, gezellige
school waar je je snel thuis voelt en waar je alle ruimte krijgt om
jezelf te ontwikkelen tot de schitterende briljant die in je zit.
Want, je kunt meer dan je nu denkt en weet van jezelf.

Grenzen
herkennen,
verkennen
en verleggen

#maatwerk
We begeleiden je intensief bij het ontdekken en ontwikkelen van je talenten en
bieden je een uitgebreid programma met extra vakken en (culturele) activiteiten.
We dagen je graag uit, maar geven je ook structuur, duidelijke uitleg en
ondersteuning. Zo doe je bij ons de kennis, vaardigheden en het diploma op
die je later nodig hebt voor een passend vervolgopleiding, een uitdagende baan
en een waardevol leven in onze maatschappij. Op de Mariënpoel bieden wij
maatwerk, om te kunnen leren voor het diploma en het leven.

#Schoolleven

#Beleef

Humans@Bona
Irma en Egbert-Jan zaten vorig jaar op de Mariënpoelstraat
in de brugklas. Twee jaar geleden hadden zij dezelfde
vraag als jij: “Naar welke middelbare school ga ik?”.
Irma en Egbert-Jan vertellen…
Egbert-Jan:“Ik woon zelf in Wassenaar, maar de scholen in Wassenaar
vond ik minder leuk, en het is maar 20 minuten fietsen naar Leiden.
Ook heb ik toneel en acteren als hobby en is hier een musical. Verder
game ik graag, vooral Role Playing Games en ik zit op atletiek.”
Irma:“Ik houd heel veel van tekenen en creatief zijn; ik wil altijd
iets maken met mijn handen. Dit is een creatieve school, het
Kunstplan wat je bij de Koninklijke Academie voor Beelden Kunsten
(KABK) in Den Haag kunt volgen gaf de doorslag. Ook houd ik van
rare talen bestuderen via filmpjes. Ook al is de school niet heel
groot, ik raak toch nog wel snel de weg kwijt.”
Egbert-Jan:“Ik kan alles al vinden, dat lukte binnen een week.
De docenten zijn aardig, hoewel, het ligt er natuurlijk ook wel
een beetje aan of je een vak leuk vindt. Ik vond tekenen op de
basisschool eerst heel stom, maar nu heel leuk.”

Leren doe
je samen

Irma:“Wat ook heel leuk is en wat ik altijd al wilde doen: ik ben
klassenvertegenwoordiger. Ik kan goed praten en ik wilde het in groep 8
eigenlijk ook al. Als je punten inbrengt wordt er ook wat mee gedaan
en er wordt goed naar je geluisterd. Mw. Wilmot, de teamleider van
de brugklassen, is bij de bijeenkomsten en zij bedenkt ook een paar
punten, naast dat we zelf ook dingen mogen inbrengen.”
Wil je het hele verhaal lezen? Of ben je benieuwd naar de
verhalen van andere leerlingen, docenten én het verhaal
van de directeur? Scan dan deze QR-code en lees verder.

Wat staat je te
wachten als je een
brugklasser wordt?
#groterugtas

Je zit in groep 8 van de basisschool en je gaat na
de zomervakantie naar de middelbare school.
Vaak is de nieuwe school een stukje groter dan de basisschool. Je krijgt
ook meerdere en verschillende vakken op één dag. Dat betekent ook
meerdere lokalen en ieder lesuur een andere docent. Dat wordt
veel nieuwe gezichten onthouden. Gelukkig is een korte wandeling
tussendoor ook fijn om even een praatje te maken met je klasgenoten.

De overstap is best wel spannend. Gelukkig ben je niet alleen, want dat vinden
alle nieuwe leerlingen. Iedereen moet wennen aan een nieuw avontuur op
een nieuwe school. Daar heb je genoeg tijd voor en als je ergens tegenaan
loopt, dan staan er veel mensen voor je klaar om je te helpen. Je hoeft het
niet alleen te doen, want op het Bona werken we met elkaar samen.

Sfeer proeven?
Open dag
voor groep 7 en 8

zaterdag 15 januari
van 12.30-15.30 uur

Informatieavond
donderdag 20 januari

inloop om 19.00 uur (start 19.30 uur)

Open lesmiddag
voor groep 7 en 8

#avontuur

#ontdekken

Een nieuwe school kiezen is niet
makkelijk. Je gaat waarschijnlijk een
aantal scholen bekijken, een paar
tips om tijdens je bezoek te checken:
• Voel ik mij fijn als ik door de
nieuwe school wandel?
• Welke extra dingen vind ik leuk
en zou ik graag willen doen?
• Stel vragen aan de docenten en de
leerlingen die al op school zitten.
• Volg een aantal lesjes, zodat je
weet hoe de lessen worden
gegeven en of dat bij jou past.
• Maak plezier!

woensdag 2 februari
van 14.00-16.00 uur

Inschrijven

blijf op
de hoogte

Kijk op onze w
ebsite voor de
meest actuele
informatie
over de dan ge
ldende
corona-maatr
egelen.

Inschrijven kan door het aanmeldformulier
via onze website in te vullen. Liever op papier?
Op de Open Dag kun je het formulier ook op papier
ontvangen. Nieuwsgierig geworden naar onze school?
Je kunt ons ook op andere momenten bezoeken, bijvoorbeeld
voor een persoonlijke rondleiding. Wij komen ook graag langs bij jou
op school! Check hiervoor de Open Dag pagina op onze website!

Adres open dag
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ | Leiden
www.marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl

sticker
challenge
Om onze school nog beter te leren kennen dagen we je uit om
onderstaande negen locaties te bezoeken tijdens de open dag.
Deze vind je op de plattegrond die je hebt gekregen. Wanneer
je een locatie bezoekt krijg je een sticker. Maar blijf niet te lang
‘plakken’ op één plek, want er valt nog veel meer te ontdekken.
Verzamel alle negen stickers en ontvang een prijs in de aula als
dank voor je inspanning. Heel veel succes...

Instagram

Ouderraad

Conciërge

Musical

OLC

Muziek

Kunst

Cambridge
Engels

Sport

Waar ga ik
tijdens de
Open Dag
op letten?

#Beleef
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