
havo - atheneum - gymnasium

Waarom zou je naar 
school gaan, als je ook naar 
het Bona Lyceum kan?

Mariënpoelstraat



Op het Bona kennen we elkaar allemaal. Veel docenten 

werken hier al langere tijd en kennen hun leerlingen door en 

door. Oud-leerlingen komen hier zelfs terug als docent of 

onderwijsassistent. Je hebt hier dus te maken met mensen 

die het vak, de leerlingen en de school heel goed kennen. 

Iedereen voelt zich hier verantwoordelijk voor een prettig 

schoolklimaat en draagt daar graag positief aan bij. 

Leerlingen organiseren op eigen initiatief tal van activiteiten. 

Van een spetterend schoolfeest tot een jaarlijkse musical. 

Hierdoor ken je elkaar door alle jaarlagen en klassen heen. 

Ouderejaars vinden het heel gewoon om als hulpmentor 

jongere leerlingen te helpen. Dus die leerlingen van de 

hogere klassen, daar kijk je straks niet meer tegenop. 

Die kén je gewoon! 

Omdat iedereen elkaar hier door en door kent, geeft dat 

veel positieve energie. Je vertrouwt elkaar, bent verbonden 

en dat werkt als een bron voor groei in alle opzichten. 

Het Bona Lyceum is dus veel meer dan zomaar een school. 

Vandaar onze vraag:

Zoveel meer 
dan een school 

Waarom zou 
je nog naar 
school gaan, 
als je ook 
naar het 
Bona Lyceum 
kan?

Wat fijn dat je interesse hebt in het Bonaventura Lyceum! Misschien 
wil je weten of het Bona een goede school is? Of wil je weten of er leuke 
docenten werken? Nou en of! Praktisch alle leerlingen slagen en ook nog 
eens met goede cijfers. Bonaventura Lyceum hoort bij de beste scholen 
van Nederland. Toch leer je op het Bona niet alleen voor je diploma, 
maar ook voor het leven. Ook buiten de lessen leer je hier heel veel, 
maak je genoeg mee en krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen. 
En als je daarbij hulp nodig hebt, zijn we er voor je.



Van het podium op het Bona Lyceum wordt veel 

gebruik gemaakt. Ieder jaar werken leerlingen 

zowel voor als achter de schermen aan mooie 

shows. Zoals de de Bona Musical en de Kerstin. 

Wist je dat je op het Bona Lyceum ook eind-

examen kunt doen in Kunst en muziek?



Kennismaken: voor de vakantie ken je elkaar al!

Misschien vind je het wel spannend om naar de middelbare 

school te gaan? Niet nodig, hoor! Als de klassen ingedeeld zijn, 

heb je al voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag. 

Dan zie je je nieuwe klasgenootjes en leer je je mentor alvast 

kennen. De eerste week na de zomervakantie zijn er diverse 

kennismakingsactiviteiten. Voor je het weet, voel je je al 

helemaal thuis!

De brugklas 

Er zijn verschillende brugklassen: havo, havo/atheneum, 

atheneum en gymnasium. Elke brugklas biedt een eigen 

pad naar het volgende schooljaar. Je kunt bij ons op school 

in overleg een eigen route bepalen. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om vanuit een atheneumklas of een havo/atheneum-

klas vanaf januari aanvullend Latijn te volgen. Hierdoor krijg 

je de kans om in de tweede naar het gymnasium te gaan.

Taal en rekenen krijgen veel aandacht. We vinden namelijk 

dat iedereen goed moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we elkaar helpen en 

er voor elkaar zijn, zodat iedereen met plezier naar school 

gaat. In de brugklas krijg je niet alleen allemaal nieuwe kennis, 

je leert ook hoe je moet leren. Samen met je mentor 

ontdek je wat voor jou de beste manier is om op school 

goede resultaten te halen. Daarnaast heeft elke brugklas ook 

hulpmentoren. Dit zijn bovenbouwleerlingen, die een paar 

jaar geleden – net als jij – in de brugklas zaten. Zij helpen 

je tijdens jouw eerste jaar.

Ons Onderwijs 

We staan voor bijzonder 

persoonlijk onderwijs. 

Met uitdagende lessen 

werken we samen toe 

naar het examen. 

Er is zoveel te doen op 
het Bona Lyceum. 
Volg je nieuwsgierigheid!

Onderwijs op maat: ontdekken en versnellen!

Onderwijs op maat betekent begeleiding of extra uitdaging 

voor leerlingen die dat graag willen. Of je nou méér aankan 

of gewoon wat extra ondersteuning kan gebruiken. Maar ook 

als je voor een vak examen wilt doen op een hoger niveau, 

ben je welkom! 



TOPklas: er valt iets te kiezen!

In de brugklas en in de tweede klas meldt iedereen zich aan 

voor één TOPklas, die een half jaar duurt. TOPklassen kies je 

zelf. Je krijgt hier een steeds beter inzicht in wat jou boeit 

en je doet bijzondere kennis op. Er is volop keuze. Van Sport 

tot drama. Van Chinees tot Science. Eigenlijk te veel om op 

te noemen! Op onze website vind je het complete overzicht.

Kunstplan: naar de Koninklijke Academie!

Leerlingen met talent voor kunst kunnen, in plaats van 

TOPklas, in aanmerking komen voor het Kunstplan. 

Dit is in samenwerking met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten (KABK). Zij gaan tijdens lesuren naar 

de Kunstacademie in Den Haag, om zich te verdiepen 

in beeldende kunst. 

Samenwerken: zo leer je iedereen kennen!

Het Bona Lyceum heeft ook een naam hoog te houden 

met bijzondere activiteiten, initiatieven en festiviteiten. 

Leerlingen en docenten maken dit samen mogelijk.

Het voordeel? Door die samenwerking kent iedereen elkaar! 

In de brugklas; buiten de school! 

In de brugklas ga je ook op excursie. Bijvoorbeeld naar

het Escher museum, Blijdorp en SnowWorld. In latere jaren 

staan reizen op het programma naar steden als Berlijn, 

Praag of Edinburgh. 

Op het Bona Lyceum 
doen we er alles aan 
om te zorgen dat jij 
elke dag met plezier 
naar school gaat. 
Want hoe beter jij in 
je vel zit, hoe beter je 
leert en groeit!

Cambridge Engels: scoor een ‘certificate’!
In de reguliere lessen Engels werken we met de Cambridge- 

methode en leren al onze leerlingen op internationaal erkend 

niveau Engels. Voor leerlingen die meer interesse hebben in 

Engels bieden we het extra vak Cambridge aan. De leerlingen 

werken in drie jaar toe naar het Cambridge First Certificate 
in English.

Samenwerking met UL: op school naar de universiteit!

Het Bonaventura Lyceum werkt samen met de Universiteit 

Leiden. Leerlingen kunnen deelnemen aan Pre-University 

College. Ook krijgen leerlingen uit de hogere klassen vwo 

de mogelijkheid om in plaats van reguliere lessen bij ons 

op school, colleges te volgen aan de Universiteit Leiden.



Informatie-
avond 
ouders 
Donderdag
19 januari
2023

Open 
lesmiddag 
groep 7/8 
Woensdag
1 februari
2023

Check onze socials 
voor meer info!

Vragen

Voor specifieke informatie, bel dan direct met mevrouw 
Wilmot of mail naar j.wilmot@bonaventuracollege.nl 

Aanmelden

Heb jij havo-, havo/vwo- of vwo-advies en wil je ook naar 

Bona Lyceum? Meld je dan aan! Alle informatie over aanmelden 

vind je op onze website. Je kunt je aanmelden tot 15 maart. 

Scan hier het 
aanmeldformulier.

Contactgegevens

Bonaventura Lyceum

Mariënpoelstraat 6

2334 CZ Leiden

T (071) 517 36 31

E marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl

W bonaventuralyceum.nl

Scan de 
code en 
meld je
direct aan!

Mariënpoelstraat


