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Bonaventuracollege

Het Bonaventuracollege is een brede katholieke scholengemeenschap voor 

gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school is genoemd naar Giovanni 

di Fidanza, beter bekend als Bonaventura. Hij werd omstreeks 1217 geboren 

in Bangoreggio bij Viterbo in Italië. Op 26-jarige leeftijd trad hij in bij de 

Franciscanen. Hij werd ordegeneraal en schreef een biografie van de heilige 

Franciscus. Behalve vanwege zijn activiteiten om het geloof te verspreiden, 

was Bonaventura vermaard om zijn leraarskwaliteiten. Hij was niet alleen 

een gezaghebbend docent, maar ook een succesvol bestuurder. Hij leidde 

samen met Thomas van Aquino de universiteit van Parijs en gold als de meest 

vooraanstaande vertegenwoordiger van de Franciscaner orde. Een jaar voor 

zijn dood werd hij tot kardinaal benoemd. Hij stierf op 15 juli 1274 te Lyon.

Wij laten ons inspireren door Bonaventura, zijn manier van onderwijzen, 

opleiden en besturen. Gedreven, betrokken, creatief en vooral met respect 

voor elkaars achtergronden en denkbeelden. Wij geven hier vorm aan door:

• een brede scholengemeenschap te zijn die overzichtelijk en kleinschalig  

is georganiseerd;

• goed onderwijs te bieden om de leerling op te leiden naar eigen aard,  

aanleg en niveau;

• de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolg onderwijs  

of de latere loopbaan;

• een veilig klimaat te creëren met vertrouwen, respect en 

verantwoordelijkheid als norm;

• ruimte te bieden voor velerlei culturele, sportieve en maatschappelijke 

activiteiten.

Wijzer de wereld in

Het Bonaventuracollege is een omgeving waarin de leerling 

volwassen wordt, voor zichzelf op leert komen en zijn talenten 

ontdekt. Onze leerlingen willen we wijzer de wereld in sturen 

met genoeg vaardigheden en vertrouwen, zodat ze in staat 

zijn zich aan te passen aan de diverse situaties maar ook in 

staat zijn zelf initiatieven te ontplooien. Dat doen we door een 

breed onderwijsaanbod aan te bieden waarbinnen echt wat 

te kiezen valt.

Het Bonaventuracollege is een school waar leerlingen en personeel met 

verschillende culturele achtergronden en (geloofs)overtuigingen elkaar 

ontmoeten. In deze bonte mengeling hechten we veel waarde aan respect 

en wederzijds vertrouwen. Niet alleen in de school leren we onze leerlingen 

omgaan met verschillen. Natuurlijk zoeken we ook de wereld buiten de 

school op, waarbij aandacht voor het andere en de anderen, en dit het 

leren begrijpen centraal staat. Hierdoor geven we onze leerlingen een zo 

compleet mogelijk wereldbeeld mee. Het spreekt voor zich dat onze leerlingen 

een goede basis meekrijgen voor de vervolgopleiding. Naast het verplicht 

curriculum biedt iedere locatie een eigen, op de doelgroep toegesneden 

onderwijsprogramma. Kernbegrippen hierbij zijn: onderwijs op maat, 

aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende jongvolwassene, met 

plezier naar school. Hiermee kan iedere leerling met vertrouwen de moderne 

maatschappij in, naar een hopelijk succesvolle toekomst. Onze leerlingen zijn 

trots op hun school, hun locatie. Ze komen terug om te vertellen hoe het gaat. 

Sommigen spelen een rol in de begeleiding van onze huidige leerlingen bij 

bijvoorbeeld de beroepsoriëntatie of examentrainingen.

We wensen iedereen veel wijsheid toe! 

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur SCOL,

De heer F. Hoekstra, voorzitter

De heer drs. H.H. van Alphen, lid
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Organisatie

Op drie locaties in Leiden worden verschillende varianten 

in onderwijs aangeboden. Elke locatie heeft haar eigen 

bijzonderheden.

De locaties van het Bonaventuracollege zijn:

1. Mariënpoelstraat; onderwijs op maat voor gymnasium, atheneum en 

havo. Onze locatie nabij het centrum met TOPklassen, het Kunstplan, bèta-

excellent en Cambridge English.

2. Boerhaavelaan; op de tijdelijke locatie aan de Vijf Meilaan en met de 

beroepsprofielen Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Horeca, Bakken 

en Recreatie, Bouwen, Wonen en Interieur en Produceren, Installeren en 

Energie. Met een speciale plek voor de richting gemengde leerweg.

3. Burggravenlaan; de gymnasium, atheneum, havo en mavolocatie 

in de Professorenwijk. De school profileert zich als ‘ Internationaal en 

Ondernemend’. Daaronder vallen diverse internationale projecten en de 

Bona Business School.

 

De drie vestigingen zijn relatief klein, wat een goede band tussen docenten 

en leerlingen schept. Voor de leerlingen en ouders is de betreffende locatie 

‘hun school’. Het totale Bonaventuracollege, dus alle drie de vestigingen 

samen, telt ruim 2460 leerlingen. 

Organisatie
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Directie

De directie van het Bonaventuracollege berust bij de drie vestigingsdirecteuren. 

Samen vormen zij de schooldirectie voor het Bonaventuracollege.

De schooldirectie is als volgt samengesteld:

• De heer E. de Boer, vestigingsdirecteur Boerhaavelaan

• De heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan

• Mevrouw M.E.A.H. Otte, vestigingsdirecteur Mariënpoelstraat

Samenwerking SCOL

Het Bonaventuracollege ressorteert onder het bestuur van de Stichting 

Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Onder SCOL vallen naast het 

Bonaventuracollege ook het Visser ’t Hooft Lyceum en 17 basisscholen. 

Hiermee biedt SCOL onderwijs aan op een katholieke en protestant christelijke 

grondslag aan leerlingen vanaf 4 jaar.

I  www.scoleiden.nl 

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van SCOL.

Het College van Bestuur is als volgt samengesteld:

• de heer Frits Hoekstra MEL, voorzitter

• de heer drs. Harry van Alphen, lid
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Inspraak en overleg

Medezeggenschapsraad

SCOL beschikt over een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). 

Daarnaast heeft iedere vestiging van het Bonaventuracollege haar eigen 

DMR (decentrale medezeggenschapsraad). Deze medezeggenschapsorganen 

hebben ruime wettelijke bevoegdheden om de school van advies te 

dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen. De DMR keurt budgetten 

goed en beslist mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van 

sleutelfunctionarissen. 

Tevens is dit orgaan betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit 

en veiligheid. Zowel de GMR als de DMR bestaat uit vertegenwoordigers van 

ouders en leerlingen en van het schoolpersoneel.

 

Onderwijsinspectie

De Inspectie Voortgezet Onderwijs houdt toezicht op alle scholen voor 

voortgezet onderwijs binnen Nederland. De Inspectie werkt vanuit een aantal 

regiokantoren, maar wil graag alle contacten met ouders en leerlingen laten 

verlopen via contactlijnen.

E  info@owinsp.nl 

I  www.onderwijsinspectie.nl 

 

Wij vinden privacy belangrijk

Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u ons zijn of haar persoonsgegevens, 

onder andere de naam, geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat 

uw kind bij ons op school zit, komen er meer gegevens bij. Bijvoorbeeld 

schoolprestaties om een rapport of diploma te kunnen geven.

Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen in de 

privacywet (AVG). Dit betekent onder andere dat wij niet meer gegevens 

verzamelen en bewaren dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien 

en dat wij altijd uw toestemming vragen wanneer wij foto’s of ander beeld 

willen gebruiken waar uw kind herkenbaar op staat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur, 

SCOL. Daar vindt u het privacyreglement en andere relevante informatie.  

Kijkt u hiervoor op  www.scoleiden.nl/privacy 

Inspraak  
en overleg
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Klachtenregeling

Klachten, bijvoorbeeld over cijfers, straf of begeleiding, worden in de 

meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Ouders 

of leerlingen die overwegen toch een schriftelijke klacht in te dienen, 

kunnen voor advies over de procedure en/of de formulering terecht bij de 

contactpersoon van de locatie. Bij de behandeling van een schriftelijke klacht 

krijgt de klager voldoende informatie en voldoende gelegenheid zijn klacht 

toe te lichten. Zo nodig worden inlichtingen ingewonnen bij derden. 

De klacht wordt binnen redelijke termijn afgehandeld en schriftelijk aan de 

klager meegedeeld. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling, dan 

kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie waarbij de 

school is aangesloten. De uitleg van de klachtenregeling is te vinden op de 

website van SCOL. Kijkt u hiervoor op 

www.scoleiden.nl/regelingen-protocollen-scol/ 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of fysiek geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid kunnen ook 

bij de onderwijsinspectie worden gemeld.

T   vertrouwensinspecteurs (0900) 111 31 11 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op onze school wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld. In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van 

personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met 

situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio 

Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria. De meldcode ligt ter 

inzage bij de directeur van de school.

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling, zoals 

het aantal toetsen dat op een dag mag worden afgenomen. Dit statuut is te 

vinden op de schoolsite.

I  www.bonaventuracollege.nl/leerlingenstatuut/
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Onderwijs

De school heeft oog voor leerlingen die extra hulp en structuur 
nodig hebben. Waar mogelijk stimuleren we hen om zich extra te 
ontplooien. Het Bonaventuracollege legt de nadruk op kwaliteit. 
In het onderwijsbeleid hebben we een aantal speerpunten:

• Goed voorbereiden op vervolgonderwijs en/of maatschappij

 Alle leerlingen krijgen aan het einde van de onderbouw lessen loopbaan-

oriëntatie en begeleiding van de mentor om hen te assisteren bij het maken 

van de juiste keuze voor de beroepsrichting, de sector of het profiel. Leerlingen 

in de bovenbouw volgen aansluitingsprojecten met mbo, hbo en universiteit, 

leerwerktrajecten, werkervaringsprojecten, maatschappelijke stages en 

stageweken.

 

• Ruimte bieden voor culturele, maatschappelijke  

en sportieve activiteiten

 Vanuit de traditie van de drie locaties die het Bonaventuracollege vormen, 

staan culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten hoog aangeschreven. 

Deze dragen bij aan de beoogde persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen. 

De school wil ruimte scheppen voor bijzondere prestaties op het gebied van 

cultuur, sport en maatschappelijke betrokkenheid.

• Aandacht voor samenhang tussen vakken

 Onderwijs stelt leerlingen in de gelegenheid de nodige kennis en vaardigheden op 

te doen. Basiskennis is nodig om goed te functioneren in de maatschappij, maar 

ook als toerusting voor het onderwijs in de bovenbouw, iedere leerling op zijn/haar 

niveau. Het gaat hierbij om voldoende kennis van taal (met inbegrip van moderne 

vreemde talen), wiskunde, maatschappij- en natuurvakken, sport en cultuur.

 

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in de samenhang in de 

wereld. Met hulp van vakoverstijgende projecten, integratie van ict-vaardig heden 

in alle lessen, aandacht voor taal- en rekenvaardigheden ontwikkelen ze voldoende 

vaardigheden om kennis toe te passen waardoor ze samenhang zien tussen de 

kennisvelden.

onderwijs
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ICT

ICT is een belangrijk hulpmiddel geworden in ons onderwijs. De school is 

voorzien van veel werkplekken voor leerlingen in mediatheek, computerlokalen 

en een aantal vaklokalen. In totaal beschikt de school over circa 1 werkplek op 

4 leerlingen. De werkplekken in de mediatheken worden zeer druk bezocht 

door de leerlingen. De laptopkarren worden intensief gebruikt voor klassikale 

ondersteuning van de lessen. Alle lokalen zijn voorzien van interactieve 

beamers waarmee docenten hun lessen verrijken en we hebben een stabiel 

draadloos netwerk dat, al dan niet met een eigen device, te gebruiken is 

door leerlingen en ICT wordt ook in toenemende mate gebruikt voor de 

begeleiding van leerlingen met specifieke leerproblemen. Daar waar nodig of 

wenselijk, kunnen leerlingen met specifieke leerproblemen gebruik maken van 

eigen devices tijdens de lessen. Het programma Kurzweil wordt ingezet voor 

dyslectische leerlingen. 

Samen optrekken in doorlopende leerlijnen

Leerlingen zijn verschillend, hebben uiteenlopende talenten en interesses, 

beschikken over diverse studievaardigheden en leerstijlen. In de bovenbouw 

van het vmbo ligt het accent op competenties die nodig zijn voor aansluiting 

op het mbo of de havo. Bij havo en vwo ligt de nadruk op onderzoekend 

en toepassingsgericht onderwijs dat ontwikkeld wordt met het oog op de 

benodigde startkwalificaties in het hbo en het wo. De leerlingen sluiten  

dit af met een “meesterproef”: het profielwerkstuk.

Onderbouw

De onderbouw omvat de eerste twee (vmbo) of drie (havo en vwo) leerjaren 

van het voortgezet onderwijs. We hebben verschillende brugklassen die op 

soort of in combinatie worden samengesteld van gymnasium tot en met 

vmbo-b, één locatie inclusief leerwegondersteuning.

 

Aan het begin van het schooljaar maken de brugklassers tijdens een speciale 

‘startweek’ kennis met elkaar en de school. In de brugklas (1 jaar) wordt 

zorgvuldig bekeken voor welk type onderwijs de leerling het meest geschikt is. 

In het lesrooster van alle klassen zijn studielessen opgenomen waarin algemene 

zaken (schoolregels), studievaardigheden, leren leren, motivatie aan de orde 

komen.

 

Het vakkenpakket van de onderbouw biedt de leerlingen een gevarieerd 

onderwijsaanbod. Zo komen bij technische vakken, bij biologie en bij 

vakken als aardrijkskunde en geschiedenis de ontwikkeling van praktische 

vaardigheden en toepassing van ICT aan bod. Muziek, tekenen en 

handvaardigheid appelleren aan de creatieve vermogens van leerlingen. 

Tenminste twee derde van de tijd is de onderbouw beschikbaar voor de 

kerndoelen. Eén derde van de tijd is vrij voor maatwerk en andere eigen 

keuzes. Iedere vestiging heeft hieraan haar eigen, gezichtsbepalende 

invulling gegeven. De lessentabellen van de onderbouw zijn te vinden op de 

vestigingswebsites en in het vestigingsdeel van de schoolgids.
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Vmbo

Sinds 1 augustus 1999 zijn het mavo en het vbo-formeel verdwenen. 

In plaats daarvan is het vmbo gekomen, het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs, met meer nadruk op vaardigheden die in het 

vervolgonderwijs en de beroepspraktijk belangrijk zijn. Het vmbo kent vier 

leerwegen. Het Bonaventuracollege biedt vier leerwegen aan.

Mavo (vmbo theoretische leerweg/vmbo-t)

De mavo is voor leerlingen die zich niet op één bepaald beroep richten en na 

het vmbo willen doorstuderen op mbo of havo. Het examen bestaat uit zes 

vakken. Het Bonaventuracollege dringt er bij de leerlingen op aan om examen 

te doen in zeven vakken, bij de vestiging Burggravenlaan zijn de leerlingen 

verplicht zeven vakken te volgen. Hierdoor kunnen ze slagen voor twee 

sectoren en hebben ze een waardevoller diploma in handen. Alle opties voor 

doorstroming naar het mbo, niveau 3 en 4, of havo blijven zo open.

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Dit is de leerweg voor theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen, die 

goed kunnen leren en graag willen werken in één van de beroepsafdelingen. 

In deze leerweg wordt ongeveer een kwart van de lessen per week aan een 

beroepsvoorbereidend vak besteed.

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

In deze leerweg ligt het accent nog meer op de praktijkvakken. Het is bij 

uitstek de leerweg voor de leerlingen die praktisch bezig willen zijn en die 

met de theoretische vakken meer moeite hebben. Ook nu wordt ongeveer 

de helft van de lessen per week besteed aan beroepsvoorbereidende vakken. 

Via deze leerweg halen de leerlingen een startkwalificatie voor de niveaus 1 

en 2 in het mbo.

LWOO

De vestiging Boerhaavelaan biedt onderwijs met leerwegondersteuning aan.

 

PTA VMBO

In het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat 

vermeld wat er precies op welk moment wordt getoetst of moet worden 

afgerond. Voor het vmbo bestaat dit uit twee delen, een deel voor het 

3e leerjaar en een deel voor het 4e leerjaar. Dit PTA is voor elke leerling 

toegankelijk gemaakt. 

Het Centraal Landelijk Examen wordt in mei van het laatste schooljaar 

afgenomen. Het onderwijs in de klassen 3 en 4 van de beroepsgerichte 

leerwegen wordt (in aansluiting op het mbo) deels competentiegericht 

opgezet d.m.v. projectweken en stages. Het diploma en het portfolio vormen 

de basis voor de vervolgopleiding.

 

Tweede Fase

In de Tweede Fase is het onderwijsprogramma verdeeld in vier ‘profielen’ 

en een gemeenschappelijk deel. De profielen hebben een specifieke invulling. 

We kennen de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, 

Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Naast de vakken in het 

gemeenschappelijk deel en de profielvakken moeten de leerlingen nog een 

extra vak kiezen.

 

We hanteren in de Tweede Fase het uitgangspunt dat leerlingen niet alleen 

gestimuleerd worden het diploma te halen, maar ook het beste uit zichzelf te 

halen. Leerlingen worden daarvoor aangemoedigd door voor hen op maat 

opgestelde opdrachten te ontwerpen of eventueel door aanpassing van hun 

leerroute. Zo kunnen leerlingen ook laten zien dat ze in één of verscheidene 

vakken excelleren. Het Bonaventuracollege heeft een relatief breed aanbod aan 

vakken in de profielen en in het vrije deel. Zo biedt het keuzemogelijkheden 

aan als muziek, beeldende vorming, management en organisatie, filosofie en 

maatschappijwetenschappen. Elke vestiging kan u informeren over de vakken 

die zij aanbiedt
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PTA HAVO VWO

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat wat er precies op welk 

moment wordt getoetst of moet worden afgerond. Ook staat aangegeven 

welke vakken worden afgerond met een schoolexamen en/of met een Centraal 

Examen. Tevens bevat het PTA alle regelgeving rond het schoolexamen. 

Bij de start van ieder schooljaar wordt het PTA geactualiseerd. Aan het begin 

van de vierde klas havo en vwo wordt in de mentorlessen ingegaan op het PTA 

en de regels. Voor de ouders organiseren wij voorlichtingsavonden. 

Het Centraal Examen wordt in mei van het laatste schooljaar afgenomen.

 

Rapportage

Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Zowel in de onderbouw als in de 

bovenbouw krijgt de leerling na elke periode een rapport mee. Meerdere keren 

per jaar is er gelegenheid om met de vakdocenten dan wel de mentor te 

spreken. Het laatste rapport van de onderbouw bevat de afgeronde eindcijfers 

die zijn samengesteld op basis van alle behaalde cijfers in het schooljaar. In 

de rapporten van de bovenbouw staan behalve de cijfers van de periode 

ook het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers voor het schoolexamen. 

Na het laatste rapport in april wordt het eindresultaat van de cijfers voor het 

schoolexamen vastgesteld dat na akkoordverklaring van de leerlingen naar de 

onderwijsinspectie wordt gestuurd. Daarna start voor hen het Centrale Eindexamen.

Bevorderingsnormen

De onderbouw

In homogene groepen (hier zitten leerlingen met allemaal hetzelfde niveau, 

bijvoorbeeld havo) wordt becijferd op het betreffende niveau. In heterogene 

groepen (hier zitten leerlingen van maximaal twee niveaus, bijvoorbeeld havo 

en vwo) krijgen de leerlingen cijfers op beide niveaus. Onze overgangsnormen 

zijn een rechtstreekse afgeleide van de geldende slaag- en zakregeling voor 

de examenklassen. Dat maakt het voor iedereen die hiermee te maken heeft 

– leerlingen, ouders en docenten – gedurende de volledige schoolcarrière 

duidelijk en overzichtelijk. Voor de beschrijving van de overgangsnormen, waar 

ook de op- en afstroomregels in staan, kunt u terecht op onze website.

I  www.bonaventuracollege.nl/praktisch/overgangsnormen/ 

Het is mogelijk  
om de cijfers  
in te zien van  
de leerling
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Doorstroming havo-5 naar vwo-5

Indien een leerling overweegt na het behalen van het havodiploma naar 

het vwo over te stappen, moet hij reeds bij zijn vakkenkeuze voor het vierde 

leerjaar havo rekening houden met het feit dat op het vwo een tweede 

moderne taal, Frans of Duits, naast Engels verplicht is.

Er zijn per locatie aanvullende doorstroomeisen geformuleerd voor 

doorstroming van havo-5 naar vwo-5. Na een intakegesprek beslist een 

toelatingscommissie over de toelating.

Inzage cijfers

Het is mogelijk om de cijfers in te zien van de leerling. In het begin van het 

schooljaar ontvangen ouders een brief waarin de inloggegevens staan voor 

ons cijferregistratiesysteem Magister. Bij hulp of problemen bij het inloggen in 

Magister kan het beste contact worden gezocht met de locatie van de leerling.

Profielen

Het Bonaventuracollege biedt uiteenlopende onderwijstypes aan en kent 

daarmee een uitgebreide lessentabel. Voor exacte informatie over de 

vakkenpakketten die bij de diverse profielen horen, verwijzen we u door naar 

de vestigingen. 

De bovenbouw

De bevorderingsnormen in de bovenbouw zijn een afspiegeling van de 

slaag/zakregeling van het examen in het cohort waarin deze leerlingen 

zitten. Voor deze leerlingen gelden de genoemde slaag/zaknormen ook als 

overgangsnormen. Voor de vakken van het zgn. combinatiecijfer geldt het 

opgebouwde gemiddelde. Verder is van belang dat alle handelingsdelen van 

de betreffende vakken voor toelating tot het volgende leerjaar ‘naar behoren’ 

dienen te zijn.

Slaag/zakregeling examens

Kijk voor de laatste regels op de website van de rijksoverheid. 

I www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo

I www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/havo/eindexameneisen-havo

I www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vwo/eindexameneisen-vwo

Doorstroming mavo-4 naar havo-4

Aan de toelating tot havo-4, vanuit mavo-4, zijn de volgende voorwaarden 

verbonden:

• een diploma vmbo-t met een vakkenpakket dat aansluit op het te kiezen 

vakkenpakket van havo 4.

• gemiddeld een 6,8 over de schoolexamens op het moment dat alle 

schoolexamens zijn afgerond.

• bij de vakken wiskunde, Engels en Nederlands mag voor maximaal één 

vak tenminste een 5,0 gehaald worden en moet voor de andere twee 

tenminste een 6,0 gehaald worden. (Voor de Mariënpoelstraat geldt geen 

onvoldoendes in de kernvakken).

• een positief advies van de school waar het vmbo-diploma is behaald. Indien 

een leerling niet aan de normen voldoet, beslist de vestigingsdirecteur.

• de vestiging Mariënpoelstraat biedt een alternatief inhaalprogramma 

aan voor wiskunde en scheikunde, voor zover deze vakken in havo 4 in 

het gekozen profiel zitten. Leerlingen die belangstelling hebben voor 

doorstroming naar havo 4, worden zo mogelijk al in de 3e en verder in de 4e 

klas gevolgd en begeleid ter voorbereiding op een succesvolle overstap.
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Leerling
begeleiding

Leerlingbegeleiding

De begeleiding van de leerlingen neemt een belangrijke 

plaats in. Het gaat erom dat elke leerling zich optimaal kan 

ontwikkelen, rekening houdend met de eigen capaciteiten, 

wensen en mogelijkheden.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan groepsprocessen. Alle werknemers 

op het Bonaventuracollege erkennen het belang van zowel de individuele 

ontwikkeling als de invloed van een gezond leer- en leefklimaat in de groep 

als basis voor deze optimale ontwikkeling. Hun taken worden hieronder 

beschreven. Per vestiging kunnen werkzaamheden op onderdelen verschillen. 

Waar dit van doorslaggevend belang is, is dat te vinden in het vestigingsdeel 

van deze gids.

 

Vakdocent

De vakdocent kan een leerling het beste helpen bij problemen met de leerstof 

of met de studiemethodiek voor het betreffende vak.

 

Mentor

De mentor is de centrale persoon in het schoolleven van de leerling. Hij of zij 

is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en vakcollega’s. Dit is meestal 

één van de docenten van de klas of groep waarin de leerling onderwijs volgt. 

De mentor is het best op de hoogte van de resultaten en het functioneren. In 

het algemeen is de mentor voor één jaar aan een klas of groep toegevoegd. 

Op de vestigingen Mariënpoelstraat en Burggravenlaan hebben de klassen van 

leerjaar 1 en 2 twee mentoren.

 

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en de 

docenten behorend tot zijn/haar team. In gevallen en situaties waarbij de 

mentor niet direct bereikbaar is, is de teamleider de aan te spreken persoon. 

De teamleider is aanspreekpunt voor ouder(s) bij vragen over het onderwijs,  

de organisatie of bij meningsverschillen met mentoren en docenten, 

behorende tot het betreffende team.
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Decaan

In de loop van zijn onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes: 

voor een schoolsoort, een afdeling, een leerweg, een profiel, een vakkenpakket of 

een vervolgstudie. Deze keuzes zijn geen momentbeslissingen. De school streeft 

ernaar aan elke keuze een route vooraf te laten gaan waarin de leerling zich goed 

oriënteert op de mogelijkheden. Dit traject begeleidt de mentor. De regie van zo’n 

LOB-traject (LOB: loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding) is in handen van 

de decaan. Die is op de hoogte van de aspecten die bij het maken van een keuze 

van belang zijn en is deskundig op het gebied van doorstudeermogelijkheden 

en toelatingseisen. In sommige gevallen kan hij ook voor individuele vragen en 

problemen geconsulteerd worden.

 

Passend Onderwijs

De vestigingen van het Bonaventuracollege vallen onder het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO 2801. Zowel directeuren als de zorgcöordinator van de 

scholen voor voortgezet onderwijs participeren in dit samenwerkingsverband.  

Voor meer informatie:  www.swvvo2801.nl 

 

SOP

Als onderdeel van de wet op Passend Onderwijs heeft iedere locatie de 

verplichting in het School Ondersteuningsprofiel(SOP) vast te leggen welke zorg 

geboden wordt op de vestiging. Het SOP wordt jaarlijks geëvalueerd, desgewenst 

bijgesteld. Het SOP is in te zien op website van de betreffende locatie en op de 

website van het Samenwerkingsverband.

 

Zorgcoördinator

Het komt voor dat leerlingen tijdens hun schooltijd met bepaalde problemen 

komen te zitten die speciale aandacht behoeven. Vaak gaat het om problemen 

die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar die wel de motivatie en de 

resultaten beïnvloeden. Soms liggen de oorzaken in de privésfeer, soms binnen 

de school. Wanneer deze problemen van dien aard zijn dat de mentor en de 

teamleider niet de middelen en de deskundigheid hebben om de leerling goed  

te helpen, laten zij zich bijstaan door de zorgcoördinator. Deze heeft overzicht 

over het netwerk van buitenschoolse zorg, waar een leerling op kan terugvallen.

Intern Zorgteam (voorheen ZAT)

Als gevolg van de invoering van de wet op Passend Onderwijs heeft iedere 

vestiging haar eigen Intern Zorgteam. In dit team hebben zeker zitting 

de zorgcoördinator van de school, de begeleider Passend Onderwijs en 

een vertegenwoordiger vanuit de gemeente van het CJG. Dit team is 

verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg voor de leerlingen van de 

locatie. Het betreft hier zowel de zorg in school als buiten de school. Dit Intern 

Zorgteam heeft korte lijnen naar de diverse hulpinstanties waardoor snel en 

adequaat hulp voor de leerlingen kan worden georganiseerd.

Contactpersoon

Op elke vestiging van het Bonaventuracollege zijn één of meer 

contactpersonen aangesteld. Wanneer leerlingen of medewerkers met 

klachten of vragen zitten die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten 

of seksuele intimidatie, kunnen ze bij de contactpersoon terecht. Uiteraard 

kunnen leerlingen ook met andere vertrouwelijke vragen en meldingen bij 

de contactpersoon terecht. In vertrouwen worden gesprekken gevoerd met 

degene die de melding doet, en wordt er besproken hoe met de bepaalde 

kwestie omgegaan zal worden. Dat kan leiden tot een interne oplossing, 

maar er staat ook een externe klachtenprocedure open (zie klachtenregeling).
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Centrum Jeugd en Gezin

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen 

over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals, zoals 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen, 

samen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het 

Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft zijn eigen 

specifieke deskundigheid en taken, maar ze werken allemaal ter ondersteuning 

van u en uw kinderen. Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode 

“Positief Opvoeden” volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).

Het CJG en het voortgezet onderwijs.

De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkers van het 

CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en de school. Eén van de medewerkers 

van het CJG heeft zitting in het Intern Zorgteam van de school van uw kind.

 

Hoe bereikt u het CJG?

Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG, dan  

vindt u informatie over openingstijden op de website van het CJG  

 www.cjgkaagenbraassem.nl 

 

Ook kunt u bellen of een vraag stellen per e-consult. Alle Centra voor Jeugd en 

Gezin zijn telefonisch te bereiken via 088 - 254 23 84. Jongeren kunnen terecht op  

www.hoezitdat.info  voor informatie en om te chatten. De mentor van uw kind 

kan u ook informeren over de bereikbaarheid van de CJG medewerkers die aan de 

school verbonden zijn.

 

Wat kan het CJG voor u doen?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ):

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en andere professionals  

zetten zich in voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij werken nauw samen met  

de scholen en andere instanties.

 

Wat doet JGZ op school?

• In het voortgezet onderwijs zien wij alle kinderen in de 2e klas. De leerlingen 

vullen een vragenlijst in die gaat over hun gezondheid en welbevinden en 

worden gemeten en gewogen. Daarna kan de leerling door de jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige worden uitgenodigd voor een gesprek over 

de vragenlijst. Zo nodig overleggen wij met u naar aanleiding van dit 

gezondheidsonderzoek.

 

• Natuurlijk kunt u naast dit vaste moment altijd contact met ons opnemen  

als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding 

van uw kind. Op verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. 

Bijvoorbeeld door een advies, een gesprek (volgens Triple P methode),  

een themabijeenkomst, een cursus etc.

• Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. 

Samen met u en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan  

te pakken. Zo nodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige met 

de huisarts, de specialist en andere instanties. Een voorbeeld hiervan is de 

aanpak van ziekteverzuim. Tijdig signaleren van ziekteverzuim en samen  

met u en de school een plan maken, kan onnodig schooluitval voorkomen.

 

• Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over 

veiligheid, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging, 

genotmiddelen, seksualiteit en dergelijke. Wij steunen de school bij het 

uitvoeren van gezondheidsprojecten.

 

• Alle gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. 

Er wordt met niemand anders over gesproken zonder dat de jongere het  

zelf weet.

 

De Jeugdgezondheidszorg is telefonisch te bereiken via 088 - 308 33 42.

 

29 30Schoolgids 2019-2020 Schoolgids 2019-2020



Leerlingbegeleiding

Maatschappelijk Werk(MWj) voor de jeugd:

Het MWj is een vrij toegankelijke, laagdrempelige en kosteloze vorm van hulp 

voor alle gezinnen met kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, dus 

ook voor uw school!

Het MWj werkt samen met ouders en de school om de ontwikkeling van 

jongeren zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij werken actief om 

problemen bij het opgroeien en opvoeden te signaleren en te verminderen  

en doen dit door:

• de scholen te ondersteunen bij het signaleren van knelpunten en het 

uitvoeren van de zorgtaak;

• hulpverlening (zoals opvoedingsondersteuning) te bieden aan ouders  

en kinderen;

• zo nodig helpen bij het begeleiden naar passende, gespecialiseerde zorg.

Misschien herkent u de volgende zorgen:

‘Mijn kind gaat niet met veel plezier naar school, wat zou er aan de hand zijn?’

‘De mentor vertelt me dat mijn kind in de klas onrustig is en niet geconcentreerd 

aan het werk is. Thuis merk ik ook dat hij niet luistert als ik hem wat vraag.’

‘Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we zijn bezorgd over wat dit met de 

kinderen doet.’

 

Met deze en andere vragen over de opvoeding kunt u terecht bij het 

maatschappelijk werk. Een afspraak voor een (intake)gesprek kan zowel op 

school, thuis, op het CJG als bij Kwadraad op kantoor plaatsvinden. In dit 

gesprek wordt bekeken wat de maatschappelijk werker voor u en uw kind kan 

betekenen. Ook kunt u via het CJG naar uw maatschappelijk werker vragen.

 

CJG Opvoedbureau / -adviespunt

Wilt u dat iemand met u meedenkt over opvoedingsvragen.In een paar (gratis) 

gesprekken zoekt u samen met de pedagogisch adviseur naar oplossingen  

om uw situatie te verbeteren. De medewerkers zijn ook te bereiken via  

 cjgopvoedbureau@ggdhm.nl  en  opvoedadviespunt@kwadraad.nl 
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Virtueel centrum

Alle gemeenten hebben de beschikking over een virtueel Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Dit vCJG is een website met informatie over opgroeien en opvoeden.

Voor locaties Leiden: I  www.cjgleiden.nl

Voor locatie Schoolbaan: I  www.cjgkaagenbraassem.nl

Contact

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het 

secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden.

T (071) 516 33 42

E  jgz@ggdhm.nl 

 

De veilige school

Wij maken afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden

van overlast, vandalisme en crimineel gedrag, samen met oa:

• de verschillende gemeenten waarin onze locaties zijn gevestigd;

• politie;

• bureau Halt;

• CJG.

Vanzelfsprekend heeft ook de sociale veiligheid onze aandacht. In een 

omgeving waar je je niet prettig, veilig voelt, kom je niet tot optimale 

prestaties. Ieder vestiging heeft een pestprotocol dat voldoet aan de wettelijke 

normen. Om de sociale veiligheid te bevorderen en te waarborgen:

• stelt de school normen, spreekt gedrag af en handhaaft het;

• wordt positief sociaal gedrag gestimuleerd, met specifieke aandacht  

 voor respect en tolerantie;

• is er een goede leerlingenzorg;

• werkt de school samen met andere instanties;

• versterkt de school de sociale binding met leerlingen en ouders;

• geeft het personeel duidelijkheid en het goede voorbeeldgedrag.

Opvoedcursussen en themabijeenkomsten:

Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten  

rond opvoeden en opgroeien. Meer informatie daarover staat op de site  

 www.cjgcursus.nl 

 

Websites

Informatie over:

• opvoeden en opgroeien:  www.cjgzuidhollandnoord.nl  en  

  www.hoezitdat.info  (voor jongeren)

• opvoedcursussen:  www.cjgcursus.nl 

• GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg:  www.ggdhm.nl 

• Kwadraad, Maatschappelijk Werk:  www.kwadraad.nl 

• I  www.ggdhm.nl 

• I  www.cjg (naam gemeente).nl  Het virtuele Centrum voor Jeugd en Gezin  

 is een website met informatie over opgroeien en opvoeden. Jongeren en  

 ouders kunnen ook online vragen stellen.

• I  www.hoezitdat.info  is een site voor jongeren met de mogelijkheid  

 online vragen te stellen.
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Afspraken

Afspraken

Op al onze locaties gelden eigen huisregels. Een aantal 
afspraken is voor alle Bonaventuralocaties gelijk.

Schoolregels

In de school zijn we met velen. Daarom is voor een goed verloop van de 

dagelijkse gang van zaken een aantal regels geformuleerd. 

 

Lesuitval

Indien door ziekte van docenten of door andere omstandigheden lessen 

komen te vervallen, draagt de school er zorg voor dat er geen onnodige 

tussenuren ontstaan. In de onderbouw neemt een andere docent de 

lessen waar. In de bovenbouw kunnen de uitgevallen uren als studie-uren 

worden benut. Daarnaast probeert de roostermaker de uitgevallen lessen 

naar het eind van de schooldag te verplaatsen. Het rooster en de eventuele 

roosterwijzigingen kunnen de leerlingen raadplegen op de Zermelo-app of 

Zermelo-site.

 

Absentie

Iedere leerling is verplicht alle lessen te volgen. Het rooster van lesuren wordt 

aan het begin van het schooljaar uitgereikt. We verwachten dat afspraken voor 

bijvoorbeeld artsbezoek buiten schooltijd gemaakt worden. Absentie wordt per 

uur geregistreerd. De mentor controleert regelmatig het aantal gemiste uren 

en neemt indien noodzakelijk contact op met de ouders. U kunt als ouder ook 

zelf de absentie inzien van uw kind in Magister.
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Ziekte

Is een leerling wegens ziekte niet in staat naar school te komen, dan verwachten 

wij dat de ouders dit schriftelijk, per e-mail  of telefonisch melden aan de school. 

Als een leerling in de loop van de dag door ziekte de school moet verlaten, dient 

hij zich te melden bij de teamleider/conciërge. De ouder(s)/verzorger(s) worden 

door school hiervan in kennis gesteld. Wanneer de leerling beter is, dient hij/

zij een briefje van de ouders mee te nemen waarin de duur van de ziekte wordt 

vermeld. Dit briefje/herstelmelding is te vinden op de website.

I  www.bonaventuracollege.nl/praktisch/formulieren 

 

Verwijdering uit de les

Het is mogelijk dat een leerling de orde tijdens de les verstoort of herhaaldelijk 

de regels overtreedt, zodat hij/zij door een docent uit de les verwijderd wordt. 

In zo’n geval geldt de vaste regel dat de leerling zich, ongeacht de reden 

van verwijdering, onmiddellijk meldt bij een teamleider. Er worden passende 

maatregelen genomen.

 

Gymkleding

De leerlingen dragen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sportkleding.  

Het dragen van sportschoeisel is verplicht. Wij attenderen erop dat de  

schoenzolen niet mogen afgeven.

 

Schoolfoto’s en schoolpasje

Aan het begin van het schooljaar worden alle leerlingen gefotografeerd.  

De foto’s zijn nodig voor ons registratiesysteem en het schoolpasje. Dit pasje  

dient de leerling op school bij zich te hebben. Het is nodig voor bijvoorbeeld  

de mediatheek, het lenen van een laptop of schoolactiviteiten.

Kluisjes

Iedere leerling kan een kluisje huren van school. Het is de schoolleiding 

toegestaan, om in gevallen waarbij de veiligheid in het geding komt,  

de kluis van de leerling op inhoud te controleren.

Speciaal verlof en verlof buiten schoolvakanties

Voor de regelingen die gelden rondom speciaal verlof en verlof buiten 

schoolvakanties  verwijzen we u naar:

 www.bonaventuracollege.nl/praktisch/verlof/ 
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Religieuze overtuiging

Het Bonaventuracollege kent leerlingen met verschillende religieuze 

achtergrond en overtuiging. Wij gaan er vanuit dat elk van die overtuigingen 

respect verdient. Een religieuze overtuiging is géén reden om aan bepaalde 

lessen niet deel te nemen. Alle leerlingen doen dus mee aan de gymlessen en 

aan de godsdienstlessen. Wanneer er in schoolverband en onder schooltijd 

vieringen zijn, bijvoorbeeld ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerst, dan 

wordt elke leerling daarbij verwacht. Tijdens de islamitische vastenperiode, de 

Ramadan, doen leerlingen die vasten, zo gewoon mogelijk aan de lessen mee. 

Wanneer leerlingen prijs stellen op het dragen van een hoofddoekje, in 

verband met hun geloofsovertuiging, dan staan wij dit toe. Omdat leerlingen 

daarmee binnen hun groep een bijzondere positie nemen, bespreken wij de 

noodzaak of strikte wens met hen. Wanneer het dragen van een hoofddoekje 

een gevaar voor de veiligheid met zich meebrengt, dan moeten ze af. 

Met name tijdens praktijk- of gymlessen is een hoofddoekje daarom nooit 

toegestaan.

 

Foto en video-opnames van schoolsituaties

Omdat het Bonaventuracollege Opleidingsschool is van een viertal 

lerarenopleidingen worden er af en toe video-opnames gemaakt van 

lessituaties. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld als waardevolle bijdrage 

binnen de professionaliseringstrajecten van stagiaires en (nieuwe) docenten 

en worden alleen intern gebruikt. Daarnaast maken wij voor de website 

en diverse PR-doeleinden foto’s en soms video’s. Het is voor de leerlingen 

in voorkomende gevallen altijd duidelijk waarvoor wij dit beeldmateriaal 

gebruiken. Bij foto’s van individuele leerlingen die we gebruiken voor PR-

doeleinden, vragen wij altijd toestemming. Mogelijke bezwaren betreffende 

deelname van leerlingen aan deze video-opnames kunnen bij aanvang van het 

schooljaar kenbaar gemaakt worden bij de vestigingsleiding. Het is leerlingen 

niet toegestaan foto’s te nemen, video-, of geluidsfragmenten op te nemen 

van schoolsituaties.
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Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Zoals iedere moderne organisatie werkt het  

Bonaventuracollege voortdurend (cyclisch) aan verbetering  

van de kwaliteit. Het Bonaventuracollege heeft een integraal  

kwaliteitsbeleid. Het omvat de organisatie als geheel, maar  

ook de praktijk in de klas en alles wat daar tussenin zit.  

Het betreft analyses en zonodig acties voor verbetering  

van onderwijsresultaten, maar ook het in kaart brengen  

van de waardering van ouders, leerlingen en docenten.

Onderwijsresultaten

Belangrijk onderdeel van kwaliteitsbeleid is verantwoording. Het is ook  

wat de overheid van ons vraagt. Voor de verantwoording heeft de VO-raad  

een website geopend waar op iedere locatie van een school zijn gegevens  

kan presenteren: Scholen op de Kaart (www.scholenopdekaart.nl ).  

Op deze site worden alle ‘harde’ bedrijfsmatige gegevens gepresenteerd,  

van onderwijskwaliteit (slagingspercentages, gemiddelde cijfers, het percentage 

van leerlingen dat zonder vertraging een diploma behaalt, aantallen leerlingen  

die van afdelingen overstappen) tot financiële resultaten of personeelsbeleid.  

Bij alle gegevens wordt de school vergeleken met andere scholen in Nederland. 

Alle vestigingen van het Bonaventuracollege presenteren hier hun resultaten.

Ook de Onderwijsinspectie presenteert op haar website de resultaten van de 

scholen met de opbrengstenkaart. Tevens beoordeelt de Onderwijsinspectie de 

resultaten van de school over drie jaar gemeten. Een school die voldoet aan de 

kwaliteitsnormen wordt een basisarrangement toegekend, een school die er (niet 

helemaal) aan voldoet krijgt een aangepast arrangement (zwakke of zeer zwakke 

school). Alle vestigingen van het Bonaventuracollege zijn het basisarrangement 

toegekend. De kwaliteitskaart, de kwaliteitsoordelen en de onderwijskundige 

rapporten zijn te downloaden bij  www.onderwijsinspectie.nl 

De kwaliteit van het onderwijs hangt tevens af van het onderwijsklimaat in de 

school, de wijze waarop het personeel omgaat met de leerlingen en met elkaar, 

de deskundigheid van de docenten en de voorzieningen in de school. 
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Kwaliteitsbeleid

Een goed onder-
wijsklimaat als 

basis voor goede  
resultaten

Ook is belangrijk in hoeverre de school leerlingen voorbereidt op hun toekomstige 

taak in de maatschappij. Sfeer, welbevinden, de mogelijkheid om zich te 

ontplooien in intellectuele zin, maar vooral in sociale en culturele zin bepalen 

in hoge mate de kwaliteit van een school. De school brengt dat in kaart door 

jaarlijks tevredenheidsonderzoeken te verrichten en over de resultaten daarvan te 

communiceren met leerlingen, ouders en personeel. Op de genoemde site van Vensters 

voor Verantwoording kunt u deze resultaten ook terugvinden:  www.schoolvo.nl 

VSV

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters(VSV) is een landelijk 

speerpunt. Ook de gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters zijn zichtbaar 

op de website van Scholen op de kaart  www.scholenopdekaart.nl 

Doorstroom en uitstroom

Van ieder schooljaar wordt bijgehouden hoe de bevordering naar hogere klassen of 

afdelingen is verlopen. Ook deze gegevens vormen een ijkpunt voor het onderwijs-

kundig kwaliteitsbeleid. De gegevens over doorstroming zijn te vinden op de website 

 www.scholenopdekaart.nl  Ook de slagingspercentages en de gemiddelde cijfers 

voor het Centraal Examen kunt u met deze link inzien.

Leerlingvolgsysteem

Op al onze locaties maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Alle 

brugklasleerlingen worden aan het begin en aan het eind van het  

schooljaar getoetst. Samen met de vorderingen van de leerling op school heeft de 

school hiermee een goed instrument om te bepalen welke begeleiding een leerling 

nodig heeft. 

Tevens kan de toets extra informatie verschaffen die nuttig is voor de bevordering 

en de advisering betreffende de te volgen leerweg. Aan het eind van het tweede en 

derde jaar wordt de toets mogelijk opnieuw afgenomen. Op die manier kijken we 

of het beeld dat wij op school van een leerling hebben klopt met wat de landelijke 

genormeerde toets aan geeft. Ook bij de bevordering van de onderbouw naar de 

bovenbouw en de profielkeuze kan de toets van waarde zijn.
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Financiën

Financiën
Gratis schoolboeken, schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Voor het komende schooljaar zijn de schoolboeken wederom 

gratis. Voor het nieuwe schooljaar bestelt u zelf de boeken bij 

Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). De boeken worden op uw 

huisadres afgeleverd voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

Voor deze extra service is gekozen om de leerlingen al in de zomervakantie kennis 

te laten maken met de schoolboeken en de gelegenheid te geven om de boeken 

te kaften. Het inleveren van de boeken blijft ongewijzigd en vindt plaats aan het 

einde van het schooljaar op de vestiging.

Wat valt er onder ‘gratis schoolboeken’?

• leerboeken;

• werkboeken;

• projectboeken en tabellenboeken;

• eigen leermateriaal van de school;

• de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;

• cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

 

Schoolkosten

De schoolkosten zijn te verdelen in drie categorieën:

a. Schooljaargerelateerde onderwijskosten:

 Kosten voor boeken en zaken die direct betrekking hebben op het onderwijs, 

zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine, tekendoos, gymshirts, sportoriëntatie 

en activiteiten die niet vergoed worden door het ministerie. Lesmaterialen 

en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen 

gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, zijn niet gratis.

b. Facilitaire onderwijskosten bestaande uit:

 kluisje, leerlingenraad, schoolpasje, ouderkrant, ouderraad, bibliotheek & 

mediatheek, testen, reproductie & reprorecht, ICT/ELO/Magister en verzekering.

c. Vrijwillige ouderbijdrage extra activiteiten op een vestiging,

     zoals vormende activiteiten, culturele activiteiten, kerst, sint, musical,   

     muziekavonden etc.
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Met de bijdragen van ouders financiert de school belangrijke extra uitgaven die 

niet (voldoende) door de rijkssubsidies gedekt worden. Met de hoogte van de 

kosten is door de Oudergeleding van de DMR ingestemd (wettelijke verplichting). 

De bijdrage is voor ouders vrijwillig, maar het is een voorwaarde om als school 

‘meer dan het gewone’ te kunnen doen voor de leerlingen. De school regelt 

op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger een betaling in termijnen. 

De precieze besteding van het budget voor schoolleven en cultuur wordt per 

vestiging door de directie en de DMR vastgesteld. De school verantwoordt de 

bestedingen van de vrijwillige ouderbijdrage tegenover de ouders die zitting 

hebben in de DMR. Mocht er meer geld binnen komen dan geprognosticeerd is, 

dan worden de extra uitgaven in overeenstemming met de oudergeleding van 

de MR besteed. Desgewenst zijn de directie en de ouderraad bereid om vragen 

hieromtrent te beantwoorden.

Boerhaavelaan:  ouderraadbo@bonaventuracollege.nl 

Burggravenlaan:  ouderraadbu@bonaventuracollege.nl 

Mariënpoelstraat:  ouderraadma@bonaventuracollege.nl 

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij:

• De directie op de vestiging waar uw kind op school zit.

• Oudergeleding Medezeggenschapsraad Bonaventuracollege. (zie mailadressen)

•  www.bonaventuracollege.nl  onder de rubriek “Praktisch” >

 “Onderwijsbijdrage en schoolkosten” > “Extra ondersteuning betaling”.

• OCW: via  www.gratisschoolboeken.nl , voor meer

 (achtergrond)informatie over het onderwerp gratis schoolboeken.

• Postbus 51: via telefoonnummer 0800-8051 of via 

  www.postbus51.nl , onder het thema ‘Onderwijs en Cultuur’.

Tegemoetkoming schoolkosten

Als u met een laag inkomen voor één of meer kinderen moet betalen, kan  

dat lastig zijn. Bij verschillende instanties kunt u een tegemoetkoming in  

de schoolkosten vragen. Op onze site staan enkele handige adressen.

I  www.bonaventuracollege.nl  (tegemoetkoming kosten)

Verzekering en aansprakelijkheid

Alle leerlingen zijn collectief verzekerd tegen kosten van ongevallen die zich 

tijdens de schooluren en de weg van huis naar school en omgekeerd kunnen 

voordoen. Het betreft hier uitsluitend een aanvullende ongevallenverzekering. 

De school is niet verzekerd tegen diefstal of vernieling van eigendommen. 

Indien de volgende kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de 

zorgverzekering, bedraagt de uitkering bij ongevallen:

1. in geval van overlijden € 4.540,-

2. in geval van blijvende invaliditeit maximaal de som van € 68.070,-

3. reddings-, repatriërings- en transportkosten (vervoer stoffelijk overschot)

4. kosten van geneeskundige behandeling en verpleging tot een maximum  

 van € 2.270,-

5. tandheelkundige kosten € 2.270,-

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen (inclusief 

wintersport), kampen en excursies welke door of onder auspiciën van de 

instelling plaatsvinden. De dekking is aanvullend op het ongevalsrisico van  

de Onderwijs Totaalpolis. Voor deze verzekering zijn de onderstaande 

bedragen van kracht:

1. geneeskundige behandeling ten gevolge van ongeval en ziekte,  

 alsmede kosten van nabehandeling in Nederland € 4.540,-

2. extra kosten (bijvoorbeeld kosten langer verblijf,

 overkomst familie, terugroeping) € 4.540,-

3. reddings-, repatriërings- en transportkosten € 4.540,-

4. reisbagage € 1.140,-

Naast deze verzekering bestaat er ook een verzekering voor materiële schade 

die is ontstaan tijdens de les en waarvoor de docent of de school aansprakelijk 

gesteld kan worden. Bij een ongeval/schade is bij de schooladministratie 

een ongevallen- of schadeformulier verkrijgbaar dat binnen 48 uur 

ingevuld ingeleverd dient te worden. De administratie verzorgt de verdere 

afwikkeling. Voor profielreizen en/of werkweken dienen ouders zelf een 

annuleringsverzekering af te sluiten.
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Contacten

Contacten
Landelijke klachtencommissie voor 

Onderwijs PO, VO, BVE en HBO

A Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT

T (030) 2809590

I  www.onderwijsgeschillen.nl 

Onderwijsinspectie

T (0800) 8051 voor vragen over onderwijs

T (0900) 1113111 voor vertrouwensinspectie

I  www.onderwijsinspectie.nl 

Postbus 51

T (0800) 8051

I  www.postbus51.nl  onder het thema ‘Onderwijs en Cultuur’.

 

IB-Groep

I  www.ib-groep.nl  voor vragen over de ‘tegemoetkoming ouders’ (WTOS).

 

OCW

I  www.gratisschoolboeken.nl  voor meer informatie over gratis schoolboeken.

 

Medezeggenschapsraad

E  mr@bonaventuracollege.nl 

 

Bestuursbureau (algemene zaken)

A Mariënpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden

T (071) 5175551

E  info@scoleiden.nl 

 

GGD Hollands Midden

T (071) 5163342

E   jgz@ggdhm.nl 

I  www.ggdhm.nl 
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Hart voor jou,  
 oog voor kwaliteit

www.bonaventuracollege.nl
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