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Een samenwerkingsverband van

Het nieuwe schoolplein gezien vanaf de Boerhaavelaan.

 Ondernemerschap

 Transparant

 Leerpleinen

 Flexibel

Maak nu al
kennis met jouw  

nIeuwe schoOl



Eigen plek voor iedere leerrichting

Iedere leerrichting heeft zijn eigen plaats in onze nieuwe  

school, compleet met moderne les- en praktijklokalen, zoals een 

keuken, restaurant en technieklokalen met robotica en domotica. 

Daarnaast heeft iedere leerrichting een eigen leerplein waar uw  

kind na een klassikale uitleg op zijn/haar eigen niveau met de  

lesstof aan de slag gaat.

Het gebouw als praktijklokaal

Onze nieuwe school wordt open, licht, veilig en gebouwd  

en ingericht met de allernieuwste technieken en materialen.  

Deze state-of-the art technieken worden blijvend zichtbaar en 

toegankelijk gemaakt voor leerlingen, op een veilige manier.  

We gebruiken ze om onze leerlingen letterlijk te laten zien en 

ervaren hoe de technieken van de toekomst in de praktijk  

werken en op elkaar afgesteld worden. 

Meest duurzame schoolgebouw in Nederland

Bonaventuracollege Boerhaavelaan wordt het meest duurzame 

schoolgebouw in Nederland: ontworpen en gebouwd met oog  

voor de directe omgeving en hart voor de toekomstige generaties.  

Het schoolgebouw wordt bijvoorbeeld CO2-neutraal (gasloos) én 

energieneutraal: de elektriciteit die we gebruiken, wekken we zelf op.

De nIeuwe schoOl  
in een vOgelvlucht
In 2020 verhuist onze school naar een fonkelnieuw, modern  

schoolgebouw aan de Boerhaavelaan in Leiden. Een school waar  

samen leren, samen werken en samen groeien nog leuker, interactiever, 

uitdagender en duurzamer wordt, oftewel, toekomstproof!

Voorzijde nieuwe schoolgebouw gezien vanaf de Boerhaavelaan.
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 Duurzaam

 Sport

Vmbo Boerhaavelaan gaat in ons  
nieuwe gebouw verder onder de naam

De naam Leystede betekent: Leiden stad! Wij zijn nu al trots op

onze nieuwe naam. Het nieuwe gebouw moet nog wel even worden

neergezet. Echter, voordat wij het doorhebben is het al 2020!

Leerlingen die zich bij ons aanmelden vanaf het jaar 2019 gaan  

de unieke belevenis van het intrekken in het nieuwe gebouw 

Leystede meemaken!

 TransparantIn 2020 opent Beroepscollege  
Leystede de meest duurzame  
school van Nederland.


