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algemeen



algemeen
De Mariënpoelstraat
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.

Jaarlijks behoren we tot de best presterende scholen. Wij handelen vanuit het principe:  

“Als je het naar je zin hebt, komen de resultaten vanzelf!”.

De school is geopend tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De school is in de tijd ook  

telefonisch bereikbaar. Bezoekers melden zich bij de receptie.

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

uitvallen. De roostermaker probeert eerst uren te verschuiven. Indien dat niet mogelijk is, 

werken leerlingen in de onderbouw verder onder leiding van een andere docent. In de 

eerste en tweede klas hebben wij geen tussenuren.

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

Faciliteiten op school
Onze leerlingen kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten. Voor een aantal 

faciliteiten hebben leerlingen hun schoolpas nodig.

Open Leer Centrum (OLC)
Het OLC is een samenvoeging van de bibliotheek, mediatheek, studieruimte en een 

computerlokaal. Voor het lenen van materiaal uit het OLC of voor het gebruikmaken van 

bijvoorbeeld het kopieerapparaat is de schoolpas verplicht. Voor het te laat inleveren  

van materialen wordt een boete berekend.

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; een kopie zwart-wit kost € 0,02 

en een kleurkopie kost € 0,04.
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4 schoolgids 2022-2023



Lockers
Alle leerlingen huren op de Mariënpoelstraat een locker. De kosten van de huur bedragen 

€ 10 per jaar, met een eenmalige borg van € 11. Wanneer een leerling de school definitief 

verlaat en de sleutel inlevert, wordt dit bedrag teruggegeven. De school behoudt zich te 

allen tijde het recht een locker te openen.

Kantine
Leerlingen kunnen tijdens de pauzes gebruik maken van de kantine om hun meegebrachte 

lunch te nuttigen. Er zijn tegen betaling diverse consumpties 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/

Fietsenstalling
Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. Bromfietsen kunnen geparkeerd worden  

op de daarvoor aangegeven plaatsen.

Lift
De Mariënpoelstraat heeft beschikking over een lift. Er mag uitsluitend met toestemming 

gebruik gemaakt worden van de lift.

Communicatie
Op onze website marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl kunt u (bijna) alle informatie  

over onze school vinden. Wij houden u daarnaast via enkele kanalen op de hoogte.  

Via deze kanalen ontvangt u meer informatie, wanneer uw kind bij ons op school start.

E-mail
Regelmatig versturen wij belangrijke informatie. Deze informatie wordt voornamelijk per 

mail verstuurd. Het is dan ook belangrijk dat wij in het bezit zijn van het juiste e-mailadres. 

Klopt uw e-mailadres niet meer? Geeft u dit dan door aan het secretariaat.

Leerlingen krijgen bij ons een schoolmailadres. Met dit e-mailadres kunnen zij contact 

opnemen met docenten en medeleerlingen. Belangrijke informatie ontvangen de leerlingen 

via dit e-mailadres.

Magister
Via Magister kunt u als ouder de vordering van uw kind volgen. U vindt hier informatie over 

de behaalde resultaten en de aanwezigheid van uw kind. In het geval van afwezigheid door 

ziekte kunt u eveneens uw kind ziekmelden via Magister.
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Elektronische leeromgeving (ELO)
Al onze leerlingen hebben toegang tot de ELO. Aan het begin van hun schoolcarrière 

ontvangen zij hiervoor een inlogcode. Op de ELO publiceren docenten onder meer 

lesmateriaal en de studiewijzers.

Zermelo
Via dit programma kunnen leerlingen hun rooster en eventuele roosterwijzigingen  

bekijken. In de derde klas geven de leerlingen via dit programma hun voorlopige en 

definitieve profielkeuze door.

Als ouder kunt u zich via Zermelo op enkele momenten inschrijven voor tafeltjesavonden  

en keurt u de profielkeuze van uw kind goed.

Contactmomenten
Aan het begin van het schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te maken 

met de mentor van uw zoon of dochter. Tijdens deze informatieavond wordt u als ouder 

geïnformeerd over afdelings-/leerlaag-specifieke activiteiten, bijvoorbeeld de profielkeuze  

of de educatieve reizen.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten ingepland. Tijdens deze 

contactmomenten kunt u, afhankelijk van het moment, met de vakdocent of mentor in 

gesprek. De datum en inhoud van deze contactmomenten worden vooraf met u gedeeld  

en kunt u vinden in de jaarkalender. 

Ouderparticipatie
Ouders kunnen bij ons actief deelnemen binnen de school. U kunt zich bijvoorbeeld 

verkiesbaar stellen voor een plaats in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad.  

Meer informatie over de ouderraad vindt u op onze website:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/ouders/

U kunt daarnaast participeren binnen de klankbordgroep. De teamleider van de afdeling 

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

Ervaringen, tips en adviezen kunnen tijdens deze bijeenkomsten uitgewisseld worden.

Wij zoeken ook vrijwilligers, die bijvoorbeeld meewerken in het OLC, als begeleider bij het 

Kunstplan of excursies of als gastspreker bij projecten.
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Medezeggenschap
Op de Mariënpoelstraat werken we graag met elkaar samen, om onze leerlingen 

continu uitdagend en inspirerend onderwijs te kunnen bieden. Ouders, leerlingen 

en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om deel te nemen in de 

medezeggenschapsraad (MR). De MR kent momenteel de volgende samenstelling:

Namens de leerlingen:
• Fiene de van der Schueren

• Renske Schagen

Namens het personeel:
• Dhr. C. Huisman

• Mw. L. Hanselaar

• Dhr. I. Klap

• Dhr. S. de Zwart

Namens de ouders:
• Dhr. M. Domingus

• Dhr. M. Voogt

Inhoudsopgave
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ons onderwijs
De niveaus
Op de Mariënpoelstraat bieden wij onderwijs aan op havo-, atheneum- en 

gymnasiumniveau. We dagen de leerlingen uit om hun sterke kanten verder te ontwikkelen 

en helpen hen bij de dingen die nog aandacht verlangen. Op welk niveau een leerling 

geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool. Alle leerlingen met 

tenminste een havoadvies kunnen op onze school geplaatst worden. Heeft uw kind  

een vmbo-/havoadvies? Neemt u dan contact op met de teamleider van de brugklas.  

Wij kijken graag naar de mogelijkheden.

De brugklas
Leerlingen die vanuit het basisonderwijs naar onze school komen, worden geplaatst in  

de brugklas. Ons onderwijs in de brugklas 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.

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.

Lessentabel
Voor een overzicht van de vakken die wij aanbieden, met het aantal lesuren per week  

dat gegeven wordt, vindt u in de lessentabel. De lessentabel staat op onze website:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/onderwijs/lessentabel/
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Huiswerk en mentorlessen
Het is niet eenvoudig te zeggen hoeveel tijd er per dag aan huiswerk besteed moet worden. 

Iedereen heeft zo een 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 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.

Toetsing
Ons schooljaar bestaat uit vier lesperiodes, die elk worden afgerond met een gecoördineerde 

toetsweek. Door middel van toetsing krijgen we inzichtelijk hoe de voortgang van een leerling 

verloopt. We werken met een voortschrijdend gemiddelde, waarmee elke toets een percentage 

van het eindcijfer bepaalt. De verdeling van percentages zijn in het Programma voor Toetsing 

Onderbouw (PTO) en/of het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) te vinden.

Het PTO wordt aan het begin van het schooljaar op de ELO gepubliceerd. Het PTA wordt 

uiterlijk 1 oktober op de ELO en de website gepubliceerd.

Extra’s en buitenschoolse activiteiten
Op de Mariënpoelstraat kunnen leerlingen aan verschillende activiteiten deelnemen. 

Enkele activiteiten vallen onder het vaste lesprogramma en zijn voor elke leerling verplicht. 

Daarnaast zijn er meerdere buitenschoolse activiteiten, waar leerlingen zich voor op  

kunnen geven.

TOPklassen
In de eerste en tweede klas volgen alle leerlingen een half jaar een TOPklas. Leerlingen 

volgen deze lessen onder lestijd. We dagen de leerlingen uit om talenten en vaardigheden 

te ontplooien. Leerlingen kunnen een voorkeur voor een TOPklas doorgeven. Bij plaatsing 

proberen we hier rekening mee te houden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit de 

TOPklas sport, science, muziek of Chinees. Voor meer informatie: 

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/onderwijs/onderwijs-op-maat/topklassen/

Reizen en excursies
Verschillende vakken hebben in de loop van het jaar excursies. Deze sluiten aan bij  

een onderwerp of vaardigheid uit de lessen. Brugklasleerlingen gaan bijvoorbeeld naar  

de dierentuin voor een project biologie. In de derde klas zijn er dagexcursies voor o.a.  

Frans en Duits. Leerlingen die het gymnasium bij ons volgen, gaan in de onderbouw naar 

onder meer Trier, om de geschiedenis van de klassieke talen te ontdekken. De excursies 

worden tijdig bekendgemaakt aan de betreffende klassen of groepen. De leerlingen  

worden begeleid door docenten die hen kennen en die op de hoogte zijn van het 

programma en de omstandigheden ter plaatse.
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In de bovenbouw worden educatieve reizen georganiseerd voor 4 havo en 5 vwo.  

Er zijn verschillende bestemmingen binnen Europa. Het programma bestaat uit educatieve, 

sociale, culturele en sportieve elementen, die gekoppeld zijn aan één of meerdere vakken.

Voor de reizen en excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. 

Musical
Jaarlijks wordt bij ons een musical opgevoerd, waaraan gemiddeld 200 leerlingen en meer 

dan twintig docenten meewerken. De musical wordt onder leiding van het productieteam 

vormgegeven en bestaat uit leerlingen docenten vanuit alle leerlagen. De leerlingen  

uit het productieteam zijn eindverantwoordelijk en sturen leerlingen en docenten aan.  

In verschillende groepen - van toneel tot band/orkest en van techniek tot grime/kleding - 

werken leerlingen en docenten samen aan de totstandkoming van de musical. Jaarlijks  

zijn de voorstellingen vrijwel altijd uitverkocht!

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.

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.

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. Voor meer informatie:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/onderwijs/onderwijs-op-maat/kunstplan/
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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. Aan dit programma zijn extra kosten 

verbonden. Voor meer informatie:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/onderwijs/onderwijs-op-maat/ 

cambridge-english/

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.

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.

Project Maandag
Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen deelnemen aan Project Maandag,  

een samenwerking van scholen uit de Leidse omgeving. Voor meer informatie:

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

project-maandag/
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leerlingbegeleiding
Op de Mariënpoelstraat hechten we grote waarde aan goede leerlingbegeleiding.  

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.

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 te ondersteunen waar nodig.

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.

Onze school werkt voor passend onderwijs samen met de andere scholen in de regio. 

Daarover hebben de scholen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leiden e.o. 

afspraken met elkaar gemaakt. Het samenwerkingsverband legt de ondersteuningsprofielen 

van de aangesloten scholen bij elkaar in het Ondersteuningsplan met het doel een dekkend 

aanbod voor alle leerlingen in de regio te realiseren. Meer informatie hierover vindt u in ons 

Schoolondersteuningsprofiel.

Voor uitgebreidere informatie over onze leerlingbegeleiding verwijzen wij u naar 

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

Op deze pagina vindt u ook het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), dyslexieprotocol  

en het protocol anti-pesten.

Aanspreekpunten in de school
Binnen de school kunnen u en uw kind terecht bij verschillende collega’s:

De mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De mentor begeleidt 

de leerlingen bij de meeste zaken. U kunt hierbij onder andere denken aan de studieaanpak, 

leervorderingen of de sociale positie van het kind in de klas. De mentor heeft een belangrijke 

stem in de docentenvergadering en bij het uitbrengen van een advies aangaande de te 

volgen studierichting.
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De inhoud van de begeleiding varieert per klas, groep, leerjaar en leerlaag. 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, mentormomenten en voor 

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

De 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.

De decaan
De decaan is het aanspreekpunt bij de keuze van profiel en vervolgstudies.

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.
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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.

Huiswerkbegeleiding
De Mariënpoelstraat biedt ruimte aan voor huiswerkbegeleiding, bijles, coaching  

en examenbegeleiding vanuit het externe bureau Lector. Meer informatie:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/lector-huiswerkbegeleiding/
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regels en afspraken
Op de Mariënpoelstraat vinden we het belangrijk dat leerlingen er zijn en dat iedereen in  

de gelegenheid is om te leren en te presteren. Van leerlingen wordt verwacht dat zij op tijd 

in de les zijn, de benodigde spullen op orde hebben en er een veilig leerklimaat heerst.

Schoolregels
Voor een optimale leersituatie en een veilig schoolklimaat zijn afspraken nodig. Op deze 

manier bieden we elkaar een prettige, veilige en schone leeromgeving. Voor een overzicht 

van de regels, verwijzen wij u door naar:

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/regels/

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. Uw kind is bijvoorbeeld ziek of er is sprake van onvoorziene omstandigheden. 

Afspraken rondom verzuim en te laat komen vindt u op onze website: 

marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl/school/verzuim/

Rooster en roosterwijzigingen
Het rooster wordt voorafgaand aan een periode in Zermelo gepubliceerd. Via Zermelo 

publiceren wij ook de roosterwijzigingen. Op school kunnen de leerlingen deze wijzigingen 

ook via de beeldschermen in de school lezen.

Wanneer een docent er bij aanvang van de les niet is, blijven de leerlingen bij of in het lokaal 

wachten. De klassenvertegenwoordiger meldt bij de conciërge dat de docent afwezig is.  

De conciërge geeft verdere instructie.

Studiehouding
Wij verwachten van onze leerlingen en personeel dat zij hun lessen goed voorbereiden. Dat wil 

zeggen dat het opgegeven huiswerk gemaakt en geleerd is en de juiste spullen meegenomen 

zijn. Op school kan het huiswerk dagelijks of steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Schone school
Een schone omgeving is belangrijk voor iedereen. Gooi zakjes, bekertjes, blikjes, etensresten 

en dergelijke dan ook in de prullenbak. In elk lokaal is daarnaast een papierbak aanwezig.

Genotmiddelen, roken, gokken en vuurwerk
De Mariënpoelstraat is een rookvrije school. In de school en op het schoolplein wordt er 

dus niet gerookt. Het gebruik, in bezit hebben of verhandelen van genotmiddelen en/of 

vuurwerk op school is niet toegestaan. Bovendien stellen wij de politie in kennis en kunnen 

wij overgaan tot schorsing en/of verwijdering van school. Ten aanzien van genotmiddelen 

volgen wij het genotmiddelenreglement van de GGD.
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contact
U kunt docenten en andere medewerkers overdag telefonisch bereiken via het nummer van 

school (071) 517 3631. In het weekend en tijdens schoolvakanties is de school gesloten.

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 

Directeur

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

m.otte@bonaventuracollege.nl

Teamleider klas 1 en 2

Mw. J.J. Wilmot, MSc

j.wilmot@bonaventuracollege.nl

Teamleider klas 3

Mw. L.T. Klatt, MSc

l.klatt@bonaventuracollege.nl

Teamleider 4 en 5 havo

Mw. drs. M. Hogewoning

m.hogewoning@bonaventuracollege.nl

Teamleider 4, 5 en 6 vwo

Mw. drs. C.M.W. Kluts

c.kluts@bonaventuracollege.nl

Decanen

Decaan havo

mw. drs. A. Grigorian

a.grigorian@bonaventuracollege.nl

Decaan vwo

mw. drs. H.M. Matthijsse

h.matthijsse@bonaventuracollege.nl

Coördinatoren Kunst

Mw. C.G. Hansen

Mw. T.M.G. van de Meerendonk

Contactpersonen

Mw. L. Hanselaar

Dhr. I. Klap

Verzuimcoördinator

Mw. L. Hanselaar

Begeleiding & Ondersteuning

Coördinator Begeleiding en Ondersteuning

Mw. A. Scheffers

Dhr. J. Nolles

Leerlingbegeleiders

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

Mw. Y. de Jong (bovenbouw)
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