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Bonaventura
Burggravenlaan

Bonaventura Burggravenlaan

Onze school heeft een lange traditie in de gemeenten 

van onze regio. Ongeveer de helft van onze leerlingen 

komt uit Leiden, een kwart uit Leiderdorp en een kwart uit 

Zoeterwoude, Hazerswoude, Koudekerk of Voorschoten. 

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor gymnasium, 

atheneum, havo of mavo. Het voordeel van een brede 

scholengemeenschap als de onze is dat leerlingen goed leren 

omgaan met een verscheidenheid aan mensen die, net als in 

de samenleving, verschillen in bijvoorbeeld achtergrond en 

opleidingsniveau.
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Onderwijs

Ons uitgangspunt is een goed en veilig pedagogisch 

klimaat op school, een goed werk- en leerklimaat in de 

lessen en een eigentijds curriculum. Dat realiseren we 

op verschillende manieren.

De brugklas

In de brugklas plaatsen we de leerlingen in zowel homogene als heterogene 

klassen: mavo, havo/mavo, havo, atheneum/havo, atheneum en gymnasium. 

Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria 

voldaan wordt. In de heterogene klassen (bijvoorbeeld de vwo/havobrugklas) 

wordt op het hoogst genoemde niveau lesgegeven en getoetst. 

Vanaf de tweede klas zijn er (indien mogelijk) afzonderlijke klassen voor 

gymnasium, atheneum, havo en mavo. 

Inrichting onderwijs

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op klassikaal onderwijs. Iedere 

leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Er is een lijn van een 

sturende rol van de docent in de onderbouw naar een meer begeleidende rol  

in de bovenbouw.

Gedurende de eerste drie jaar wordt voor onze vwo- en havoleerlingen de 

basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. Bij 

onze mavoleerlingen vindt dat gedurende de leerjaren 1 en 2 plaats. In de 

bovenbouw vervolgen we dit programma en begeleiden we de leerling naar 

een keuze voor het vervolgonderwijs in het wetenschappelijk onderwijs, het 

hbo of mbo. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele 

talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een 

realistisch perspectief.

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen allemaal een extra 

(zevende) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen 

waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen; bovendien is op 

deze manier de doorstroom naar de havo mogelijk. Ook de doorstroom van 

havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd. 

onderwijs
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ICT

ICT gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen in het mogelijk 

maken van maatwerk en individuele leerroutes binnen ons onderwijsaanbod. 

ICT-inzet is geen doel op zich; het blijft een middel, maar wel een krachtig 

en bepalend middel. Binnen de klassieke lessituatie waarbij de leerlingen 

gezamenlijk in een lokaal zitten onder leiding van de docent, zijn met 

doelmatige inzet van ICT individuele leertrajecten binnen handbereik.

In alle lokalen zijn schoolborden waarmee leraren hun lessen met ICT kunnen 

ondersteunen. Voor leerlingen is er ook voor de meeste vakken online 

materiaal beschikbaar via de ELO (elektronische leeromgeving). Bovendien 

kunnen leerlingen in school gebruik maken van WiFi, 

Doorlopende leerlijnen 

Voor elk schoolvak is er een vakwerkplan waarin staat op welke manier het vak 

van brugklas tot en met examenklas wordt vormgegeven. In het vakwerkplan 

wordt op hoofdlijnen aangeven welke onderdelen aan bod komen, welke 

didactische aanpak gehanteerd wordt en hoe de toetsing verloopt.

Huiswerk

Leerlingen krijgen uiteraard werk voor school dat thuis moet worden voorbereid 

of gemaakt. Dit huiswerk wordt in de onderbouw ook digitaal (Magister) 

vermeld. In klas 1 en 2 werken de leerlingen verplicht met een planagenda 

(Plenda) die door de school beschikbaar wordt gesteld. Vanaf klas 3 worden vaak 

met studiewijzers gewerkt: leerlingen zien daardoor de planning en opdrachten 

van een periode. 

Toetsing

Op onze school werken wij met de RTTI-methodiek, een methodiek geschikt 

om vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen, 

te weten 1) Reproductie, 2) Toepassing binnen bekende context (training), 

3) Toepassing buiten bekende context (transfer) en 4) Inzicht. De vakdocent 

analyseert per leerling of die voor elke vaardigheid het benodigde niveau heeft. 

Met die kennis kan de docent in de les gericht inzoomen op de individuele 

behoeften van leerlingen.

We werken in de onderbouwklassen met het ‘programma van toetsing 

onderbouw’ (PTO), waarin per leerjaar en per vak is vastgelegd welke toetsen 

er afgenomen worden en hoe die meetellen voor de overgang.  De PTO’s zijn 

te vinden op de ELO.

De bovenbouw bestaat uit alle klassen die werken aan een examenprogramma, 

te weten mavo-3 en 4, havo-4 en 5, vwo-4, 5, 6. We werken in 

bovenbouwklassen met een ‘programma van toetsing en afsluiting’ (PTA), 

waarin per vak is bepaald welke toetsen er afgenomen worden en hoe die 

meetellen voor de overgang én voor het examen. De PTA’s zijn te vinden 

op de website.

Cijfers, rapport en overgangsnormen

Voor alle vakken krijgen leerlingen cijfers voor toetsen en opdrachten.  

De cijfers worden genoteerd in Magister en zijn voor ouders en leerlingen  

in te zien. Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het 

einde van het schooljaar staat op het rapport voor elk vak een eindcijfer 

vermeld, op basis waarvan de overgang naar een volgend leerjaar wordt 

vastgesteld. De overgangsnormen zijn te vinden op de website.
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Docent

De vakdocent speelt de belangrijkste rol in het primaire proces. Wij werken met 

gekwalificeerde, professionele docenten. Naast de docent spelen de mentor, 

de zorgcoördinator en het managementteam een rol bij de ontwikkeling van 

onze leerlingen. Afhankelijk van de rol en de situatie zijn deze direct of indirect 

betrokken bij de ontwikkeling van de leerling. Ieder van de functionarissen acteert 

vanuit de visie dat het leerproces van de leerling direct of indirect centraal staat.

Voorwaarde voor een goede begeleiding is een nauwe samenwerking tussen 

leerling, ouders en school. Zo wordt de studievoortgang en het welbevinden  

van elke leerling scherp in de gaten gehouden. Er is veel aandacht voor de 

individuele leerling en daarom bieden wij maatwerk: steun waar nodig,  

stimulans en uitdaging waar dat kan.

Bijzonder lesaanbod en speerpunten

Themaklassen

Om de interesses van leerlingen te verdiepen en te verbreden bieden we 

themaklassen aan in het eerste, tweede en derde leerjaar. Deze lessen zijn 

in het rooster opgenomen. In klas 1 volgen de leerlingen vier verschillende 

themaklassen, waarvan enkele internationaal georiënteerd zijn. In klas 2 en 3 

maken de leerlingen  aan het begin van het jaar een keuze uit een programma 

van verschillende  thema’s.  In de derde klas hoeven leerlingen van het 

gymnasium geen themaklas te volgen, omdat zij een vollere lessentabel hebben.

Internationalisering

Als onderdeel van internationalisering kent de school diverse activiteiten: 

Global Citizen Network, ERASMUS+, Cambridge, Global Citizen Network, 

DELF, Goethe en BonaMUN.

Global Citizen Network:  https://www.nuffic.nl/

onderwerpen/wat-is-het-global-citizen-network/

Erasmus+: www.erasmusplus.nl/over-erasmus/wat-is-erasmus  

Cambridge: www.britishcouncil.nl/exam/cambridge 

DELF:  www.nstitutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-junior/ 

Goethe: www.goethe.de/ins/nl/nl/spr/prf/pko.html 

BonaMUN: www.bonamun.org/

Binnen het internationaliseringsprogramma bieden we leerlingen extra 

taalcursussen die leiden tot een internationaal erkend diploma. In de 3e klas 

kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Junior voor Frans of Goethe voor 

Duits. In de onder- en bovenbouw van de mavo, de havo en het vwo zijn 

de lessen Engels zo ingericht dat zij de mogelijkheid hebben om Cambridge 

FCE, CAE of CPE Certificates te behalen; de kosten voor het examen zijn voor 

rekening van ouders.

Bona Business School

Bona Business School is een speciaal onderwijsprogramma met aandacht 

voor ondernemerschap en economie. In de onderbouw kunnen leerlingen 

deelnemen aan themaklassen waarin ondernemen centraal staat. In de 

bovenbouw bieden we een extra programma (b.v. het behalen van een 

NIMA-A diploma) voor leerlingen met een profiel Economie & Maatschappij. 

Als onderdeel van het examenprogramma bieden we een lezingcyclus met 

sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap. Daarnaast zorgen we voor een 

optimale aansluiting op economische studies door ook wiskunde-B aan te 

bieden in de EM-profielen. Uiteraard werken we ook nauw samen met de 

Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gymnasium

Bonaventura Burggravenlaan is hét andere gymnasium in Leiden. Uiteraard 

biedt ons gymnasium van brugklas tot examenklas een volledige opleiding 

met Latijn én Grieks. Bovendien bieden we onze gymnasiasten interessante 

‘klassieke’ activiteiten, zoals diverse excursies naar musea, culturele voorstellingen, 

een gymnasiumdag en in het (voor)examenjaar de onvergetelijke Rome-reis.  
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Onderbouw gymnasium 2019-2020

Lessentabellen

Lessentabellen

Vak G1 G2 G3

Aardrijkskunde 2 2 2

Biologie 2 2

Duits 2,5 2

Economie 2

Engels 3 2 2

Frans 3 2 2

Geschiedenis 2 2 2

Godsdienst 1 1

Grieks 2,5 3

Handvaardigheid 0,5 0,5 0,5

Latijn 2 3 2,5

Lichamelijke Opvoeding 3 2 2

Muziek 1 1

Natuur-Scheikunde 1 2

Natuurkunde 2

Nederlands 4 3 3

Scheikunde 2

Tekenen 0,5 0,5 0,5

Wiskunde 4 3,5 3

Themaklas 2 2

Studieles 2 2 1

Totaal 33 34,5 31,5

Lessentabellen
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Onderbouw havo en atheneum 2019-2020 Mavo 2019-2020

•  De keuzevakken in mavo 3 en mavo 4 zijn cursief weergegeven. 

Leerlingen hebben 8 examenvakken.

* Culturele en Kunstinnige Vorming

Vak H-A 1 H-A 2 H-A 3

Aardrijkskunde 2 2 2

Biologie 2 2

Duits 3 2,5

Economie 2

Engels 3 3 3

Frans 3 2 2,5

Geschiedenis 2 2 2

Godsdienst 1 1

Handvaardigheid 1 0,5 1

Lichamelijke Opvoeding 3 3 2

Muziek 1 1 1

Natuur-Scheikunde 1 2

Natuurkunde 2

Nederlands 4 3 3

Scheikunde 2

Tekenen 1 0,5 1

Wiskunde 4 3,5 3,5

Themaklas 2 2 1

Studieles 2 2 1

Totaal 32 32,5 31,5

Vak M1 M2 M3 M4

Aardrijkskunde 2 2 3 3

Biologie 2 2 3 4

CKV* 1

Duits 2 3 4

Economie 3 4

Engels 3 3 3 4

Frans 3 2 3 4

Geschiedenis 2 2 3 3

Godsdienst 1 1

Handvaardigheid 1 1 1

Lichamelijke Opvoeding 3 3 2 1

Maatschappijleer 2

Muziek 1 1

NASK 1 3 4

NASK 2 2 4

Natuur-Scheikunde 1 2

Nederlands 4 3 3 4

Studieles 2 2 2 2

Tekenen 1 1 1

Themaklas 2 2

Wiskunde 4 3 3,5 4

totaal 32 31
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VWO HAVO

Vakken V4 V5 V6 H4 H5

Gemeenschappelijk Deel

Nederlands 4 3 4 4 4

Engels 3 3 3 4 4

Duits 3 3 3,5 3,5 4

Frans 3 3 3,5 3 4

Grieks 2,5 4 4

Latijn 2,5 4 3,5

Bewegen, Sport en Maatschappij* 4 3 2,25 4 2,25

Maatschappijleer 1,5 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2 1 2 1

Culturele Kunstzinnige Vorming 1 1

Klassieke Culturele Vorming 1 1

Godsdienst 1 0,5

Mentoraat 1 1 1 1

Profiel Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek

Wiskunde A (N&G) 4 4 4 4 4

Wiskunde B (N&G en N&T) 4 4 4 4 4

Natuurkunde 3 3,5 3 4 4

Scheikunde 2,5 4 3 3 3,5

Biologie 2,5 3 4 4 4

Aardrijkskunde** 3 3,5

Natuur, Leven en Technologie 2 3 3

* Bewegen sport en maatschappij is een keuzevak dat niet gekoppeld is aan een profiel 

** In het N&G profiel wordt er op havo-niveau gekozen voor natuurkunde of aardrijkskunde 

** Wiskunde C wordt in V4 aangeboden in combinatie met wiskunde A 

In V5 en V6 worden wiskunde A en C gedeeltelijk aparte vakken 

*** In het profiel C&M wordt er gekozen voor Duits of Frans 

Bovenbouw havo en vwo 2019-2020

Profiel Economie & Maatschappij

Wiskunde A 4 4 4 4 4

Economie 3 3 4 4 4

Geschiedenis 3 3 3,5 3 4

Management en Organisatati /Bedrijfseconomie 2 4 3 3 3,5

Aardrijkskunde 3 3 3 3 3,5

Profiel Cultuur & Maatschappij

Wiskunde C*** 4 4 4

Wiskunde A 4 4 4 4 4

Geschiedenis 3 3 3,5 3 4

Duits **** 3 3 3,5 3,5 4

Frans **** 3 3 3,5 3 4

Kunst Beeldende Vorming 2 3 4 3 4,5

Aardrijkskunde 3 3 3 3 3,5

Maatschijppijwetenschappen 2 4 3 4 4

Filosofie 2 3 4
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Leerlingbegeleiding

De school hecht grote waarde aan een goede leerling-

begeleiding. Iedere leerling kan rekenen op de steun van de 

vakleerkrachten, mentoren, decanen en teamleiders. Voor een 

goede begeleiding is het noodzakelijk dat we op de hoogte 

zijn van bijzonderheden over uw zoon of dochter. Aarzelt u 

niet contact met school op te nemen als er zaken spelen buiten 

school die het functioneren op school kunnen beïnvloeden.

Aanspreekpunten voor ouders en leerlingen

• De mentor: eerste aanspreekpunt voor u als ouder voor zaken als 

 huiswerk, studieaanpak, resultaten, de positie van de leerling in de klas.

• De vakdocent: vakgerichte zaken.

• De teamleider: organisatie en onderwijsbeleid in het desbetreffende  

leerjaar of afdeling.

• De decaan: keuze van profiel en vervolgopleidingen.

Mentoraat

De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de 

individuele leerling, daarom is hij voor de leerling en de ouders het eerste 

aanspreekpunt. De begeleiding van de leerling richt zich op de ontwikkeling 

van de leerling zelf, 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. Een belangrijk deel van de 

begeleiding vindt in de klas plaats, tijdens de studielessen. Daarnaast zijn er 

individuele gesprekken tussen mentor en leerling. Bovendien onderhoudt de 

mentor regelmatig contact met de vakdocenten van de leerling.

Gedurende het schooljaar zijn er met de ouders verschillende 

contactmomenten, zoals een kennismakingsavond en mentoravonden. U kunt 

altijd contact buiten deze avonden opnemen, telefonisch via school of per mail. Leerling
begeleiding
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Vakdocent

De vakdocent is uiteraard het beste toegerust om leerlingen te begeleiden in een 

bepaald vak. De docent biedt tijdens de lessen aan de hele klas of aan individuele 

leerlingen hulp bij het onder de knie krijgen van het vak. De docent legt de stof 

uit, geeft structuur, motiveert en stelt doelen, met het CE als eindpunt. Voor 

vakgerichte zaken kunt u direct contact opnemen met de betreffende docent.

Decanaat

De decaan geeft leerlingen tijdens hun schoolloopbaan advies over hun 

studiemogelijkheden, denk hierbij aan het vaststellen van het schooltype, het 

kiezen van het profiel en het vakkenpakket en het kiezen van de vervolgstudie. 

De decaan laat zich adviseren door de vakdocenten en informeert ouders en 

leerlingen over het keuzeproces in de 2e of 3e klas. In het schooljaar wordt 

hierover een informatieavond georganiseerd. Uiteraard kunt u ook zelf contact 

opnemen met de decaan.

Teamleider

De teamleiders maken deel uit van de schoolleiding en zijn verantwoordelijk 

voor alle zaken die spelen binnen hun afdeling. Zij overleggen geregeld met de 

mentoren en andere docenten over de klassen en de leerlingen.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam biedt begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Ook ondersteunt het ondersteuningsteam mentoren en 

teamleiders.

Het ondersteuningsteam wordt gevormd door de ondersteuningscoördinator, een 

vertrouwenspersoon, een antipestcoördinator en een aantal leerlingbegeleiders.

Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Het IOT is een team dat bestaat uit verschillende deskundigen (Begeleider Passend 

Onderwijs en CJG) die onder leiding van de ondersteuningscoördinator zes keer 

per jaar samenkomen en een aantal leerlingen bespreken. Tijdens drie van deze 

vergaderingen wordt dit team aangevuld met o.a. de GGD en Bureau Leerplicht.  

De leerlingen die worden besproken hebben op dat moment extra ondersteuning 

nodig. Het kan zijn dat een kind zich onvoldoende ontwikkelt, last heeft van 

een emotioneel of lichamelijk probleem of reageert op moeilijkheden in het 

gezin. Voor het inbrengen en bespreken van een leerling is (schriftelijke) 

toestemming noodzakelijk.

Externe deskundige begeleiding

Het ondersteuningsteam heeft contact met externe deskundigen, die zich 

bezighouden met verschillende soorten problemen. Dit gaat meestal via 

het Samenwerkingsverband-VO Leiden en de AED (Ambulant Educatieve 

Dienst). Onder externe deskundigheid verstaan we ook het CJG, Bureau 

Leerplicht, Schoolmaatschappelijk werk en Cardea, met wie de school goede 

contacten heeft. Deze laatste instellingen leveren persoonlijke begeleiding 

(coaching) van leerlingen op school. U kunt hiervoor een aanvraag doen via 

het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteamteam heeft 

geregeld overleg met Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). 

Antipestprotocol

In de studielessen wordt aandacht besteed aan het voorkomen van pesten, 

maar toch kan het voorkomen dat er gepest wordt in een klas. Bij pesten 

gebruikt de school het antipestprotocol. Hierin staat beschreven hoe de school 

met een pestprobleem omgaat. Het antipestprotocol is gepubliceerd op de 

website van de school: https://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/

nieuwe-leerling/sociale-veiligheid/

Leerbelemmering

Als bij een kind een leerbelemmering is gediagnostiseerd zoals dyslexie, 

dyscalculie, NLD, AD(H)D of een vorm van ASS (autistisch stoornis spectrum), 

adviseren we ouders bij het vinden van de juiste externe instantie voor 

remediëring en deskundige hulpverlening. 

Dyslexie / dyscalculie

Bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bij een leerling krijgen ouders 

hiervan bericht en wordt de ouders geadviseerd een externe deskundige 

(bijvoorbeeld een orthopedagoog) in te schakelen voor nader onderzoek en 
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het eventueel stellen van een diagnose. Eventuele remedial teaching die daaruit 

voort kan komen, zal door de ouders extern moeten worden gezocht. Na een 

diagnose is er naast het testrapport een officiële verklaring nodig om de leerling 

dispenserende maatregelen te mogen bieden. Bij dyslexie of dyscalculie treedt ons 

dyslexie/dyscalculieprotocol in werking waarin beschreven staat waar de leerling 

tijdens lessen, toetsen en examens recht op heeft. Het protocol is gepubliceerd op 

de website van de school: www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/wp-

content/uploads/2018/11/Dyslexie-dyscalculie-protocol.pdf

Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school een School 

Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Het SOP is gepubliceerd op de website 

van de school: https://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/nieuwe-leerling/

leerlingbegeleiding/

Mocht een leerling extra ondersteuning nodig hebben, dan kunnen wij de leerling 

een ondersteuningsarrangement aanbieden. Er worden dan individuele afspraken 

met de leerling en de ouders gemaakt. Deze afspraken hangen af van de behoeftes 

van de leerling, die beschreven worden in een Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Studiekring

Al enige tijd werkt onze vestiging samen met het huiswerkbegeleidingsinstituut 

Studiekring. Wij zijn erg te spreken over de samenwerking met dit instituut, 

met name vanwege de communicatie met de mentoren en de vakleerkrachten. 

Studiekring zorgt voor een persoonlijk plan van aanpak en biedt begeleiding en 

contact op maat. Getrainde docenten motiveren en begeleiden de leerlingen in 

het aanbrengen van structuur en regelmaat in het huiswerk, het wegwerken van 

achterstanden en het leren van praktische studievaardigheden.

Daarnaast organiseert Studiekring een huiswerkklas. Deze huiswerkklas heeft 

een minder intensieve begeleiding en de groep is groter. Omdat Studiekring 

een commerciële partij is, lopen de organisatie en de financiën van de 

huiswerkbegeleiding en de huiswerkklas niet via de school, maar via het instituut 

zelf. Voor meer informatie:  www.studiekring.nl. 
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Activiteiten en projecten

De kerntaak van een school is het verzorgen van onderwijs. 

Maar ook buiten de muren van het lokaal vindt vorming en 

educatie plaats. Het Bonaventuracollege is een levendige 

school met veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten. De 

Burggravenlaan kent een verstevigd programma op het gebied 

van internationalisering, business school en bèta. GCN, VECON 

business school en Bèta Regionaal Steunpunt zijn erkende labels 

die de school voert.  

GCN-uitwisselingen

Jaarlijks vinden er meerdere uitwisselingen plaats. Bovenbouwleerlingen kunnen 

een uitwisseling volgen met scholen uit bijvoorbeeld Spanje en Italië. De leerlingen 

logeren daar bij gastgezinnen. De buitenlandse leerlingen bezoeken ook een 

week onze school en logeren dan bij ouders van onze deelnemende leerlingen. 

Het programma is zeer intensief, want leerlingen volgen lessen in een andere 

taal, ervaren een andere leefomgeving en worden ondergedompeld in een 

andere cultuur. Tijdens het uitwisselingsprogramma werken de leerlingen van de 

deelnemende scholen aan een Europees project.

Excursies

Als ondersteuning van of aanvulling op de lessen worden er in de onderbouw 

(vakoverstijgende) excursies georganiseerd. In de bovenbouw vinden er meerdere 

vakexcursies plaats. Uiteraard speelt daarin de pakketkeuze van de leerling een 

rol. In elk geval staan er voor elke bovenbouwleerling in het kader van het vak 

Culturele en Kunstzinnige Vorming enkele excursies op het programma. Voor de 

aanvang van het cursusjaar wordt u op de hoogte gesteld van de kosten voor 

deze excursies.Activiteiten
en projecten
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Profielwerkstukken

In het kader van het profielwerkstuk werken leerlingen in mavo 4, havo 5 en 

vwo 6 aan hun eigen internationale onderzoek. De leerlingen mogen een 

eigen reis organiseren en ondernemen acties om geld in te zamelen voor 

hun onderzoek. Zo bezochten verschillende leerlingen al Gambia, New York, 

Estland, Brussel en Parijs. Bovendien kiezen veel leerlingen in havo 5 en vwo 6 

voor het maken van hun werkstuk in het Engels, Duits of Frans.

Introductieactiviteiten

In alle leerjaren starten de leerlingen een nieuw schooljaar met 

introductieactiviteiten waarbij de nadruk ligt op teambuilding.

Musical

Elk schooljaar voeren meer dan honderd leerlingen in de aula van de school 

een musical op. Zij zingen en acteren, maar zorgen ook zelf voor de regie, 

decor, het orkest en het koor. Enkele personeelsleden ondersteunen hen 

hierbij. De nadruk bij de musical ligt op het ‘samen meedoen’, waarbij 

natuurlijk de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren. De weg naar het 

eindresultaat is een bijzonder leerproces.

BonaMUN

Elk jaar wordt op onze vestiging de BonaMUN georganiseerd. MUN staat voor 

Model United Nations. Tijdens zo’n MUN wordt de werkwijze van de Verenigde 

Naties door leerlingen ‘nagespeeld’. De voertaal daarbij is Engels. Van de 

deelnemende leerlingen wordt een aantal vaardigheden gevraagd. Ze moeten 

beschikken over een redelijke spreekvaardigheid, dit ook in het openbaar in het 

Engels durven tonen, ze moeten met kracht van argumenten anderen overtuigen 

en in een korte voorbereidingstijd veel informatie kunnen verzamelen over het 

land dat ze vertegenwoordigen. De organisatie van BonaMUN, een manifestatie 

die op vrijdag begint en tot en met zondag duurt, is volledig in handen van 

leerlingen. Taken die tot een goed einde gebracht moeten worden zijn onder 

andere de inrichting van het schoolgebouw, de catering en het onderbrengen van 

deelnemers uit andere delen van ons land bij gastgezinnen. In de loop van het 

schooljaar wordt ook aan andere MUN-conferenties meegedaan.

De leerlingvereniging

Op onze vestiging is de leerlingvereniging actief. Onder begeleiding van een 

aantal leerkrachten organiseert de leerlingvereniging een aantal activiteiten, 

zoals het kerstgala. 

Sport

De sectie bewegingsonderwijs organiseert in Het Leidse Hout jaarlijks een 

atletiekdag voor alle leerjaren. Daarnaast worden in alle leerjaren sportdagen 

georganiseerd en wordt in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke 

Sportcommissie aan leerlingen de mogelijkheid geboden om in buitenschoolse 

uren mee te doen aan diverse competities, toernooien en cursussen voor 

beginners. Op de competities en toernooien worden de leerlingen voorbereid 

door trainingen na lestijd van de docenten bewegingsonderwijs. Er is een nauwe 

samenwerking met voetbalvereniging Meerburg, waar het sportcomplex ook van 

gebruikt wordt bij de diverse sportactiviteiten.
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Communicatie, overleg  
en  oudercontact

Website en e-mail

We verspreiden zo veel mogelijk algemene informatie via onze website. 

Voorbeelden zijn de jaaragenda en aankondigingen van schoolactiviteiten. 

Belangrijke berichten aan ouders versturen we per e-mail. Alleen wanneer het 

niet anders kan, zullen we informatie per post versturen. Voor contact met 

schoolmedewerkers kunt u e-mail gebruiken. Het is van belang dat u zelf uw 

adresgegevens in Magister aanpast als daar verandering in komt.

ELO

Voor informatievoorziening aan leerlingen maken we vooral gebruik van onze 

online leeromgeving (de ELO). Elke leerling heeft zijn eigen e-mailadres en 

inlogcodes. Daarnaast is de ELO een programma waar docenten opdrachten, 

toetsen en lesmateriaal voor leerlingen kunnen publiceren. 

Magister 

Magister is een online programma waarop cijfers en verzuim zijn in te zien. 

Zowel ouders en leerlingen kunnen in Magister terecht. Gebruikers kunnen  

in Magister zelf hun correspondentiegegevens wijzigen.

Contactavonden

Voor alle klassen zijn er in de eerste weken van het schooljaar ouderavonden 

waar de bijzonderheden van het betreffende leerjaar aan de orde komen. Op 

zo’n avond maken de ouders kennis met de teamleider en de mentor en kan 

er voorlichting gegeven worden door de decaan.  Later in het jaar worden 

er mentormiddagen en -avonden georganiseerd waarop ouders, samen met 

de leerling in gesprek gaan met de mentor. Daarnaast wordt er jaarlijks een 

tafeltjesavond georganiseerd. Ouders kunnen dan afzonderlijke 

docenten spreken. 

Communicatie,  
overleg en  
oudercontact
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Absentie

Ongeoorloofd verzuim

De school probeert ongeoorloofd verzuimen, zoals te laat komen of spijbelen, 

in de kiem te smoren. Daarom hanteren we in samenspraak met Bureau 

Leerplicht de 3-6-9-12-regel. Op onze site kunt u hierover meer informatie vinden. 

www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/verzuim/ 

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de conciërge. Zij krijgen 

daar een te-laat-briefje waarmee ze in de les worden toegelaten. Als er een 

geoorloofde reden is voor het te laat komen, verwachten we daarover van 

de ouders een schriftelijke mededeling. Leerlingen die géén geoorloofde 

reden hebben, moeten zich de volgende lesdag vóór 08.00 uur melden bij de 

conciërge. Bij geregeld te laat komen wordt dat eerst gemeld aan de ouders en 

bij herhaling wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Voor te laat 

komen hanteren we de 3-6-9-12-regel in samenspraak met Bureau Leerplicht.

Absentie
31Schoolgids 2019-2020

https://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/verzuim/


Ziek en beter melden

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat 

de ouders dit tussen 07.15 en 8.00 uur telefonisch melden via 071 5660166 

of dat zij een mail sturen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. Als 

leerlingen in de loop van een schooldag ziek worden, melden zij zich bij de 

verzuimcoördinator Leerlingen mogen pas naar huis als ouders hiervan op de 

hoogte zijn. 

Zodra een leerling beter is, verwachten we van de ouders een schriftelijke 

betermelding die moet worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator. U kunt 

het formulier downloaden van onze website. In samenspraak met Bureau 

Leerplicht doen we een melding bij de GGD als een leerling meer dan vier keer 

in een kwartaal is ziekgemeld. 

Verlof aanvragen

We gaan ervan uit dat ouders afspraken bij de huisarts, tandarts, orthodontist 

en dergelijke buiten de schooltijden van hun kind proberen te maken. Als 

dat niet lukt, moeten ouders het lesverzuim vooraf doorgeven aan  de 

verzuimcoördinator via verzuimbu@bonaventuracollege.nl

Een aanvraag voor verlof wegens familieomstandigheden moet ruim van 

tevoren via de mail worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Voor de 

toekenning van het verlof hanteren we de richtlijnen van Bureau Leerplicht. 

De richtlijnen zijn te vinden via  www.rbl-hollandrijnland.nl 
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Speciale afspraken in verband met  
religieuze overtuigingen van leerlingen

Feestdagen

• Op de officieel erkende religieuze feestdagen kunnen leerlingen vrij krijgen om 

dat feest te vieren. Als het feest onder schooltijd valt, dan moet de ouder van 

tevoren schriftelijk verlof vragen. Voor het treffen van voorbereidingen of het 

assisteren daarbij krijgen leerlingen geen extra verlof. Tijdens de islamitische 

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

Hoofddoekje

• Leerlingen mogen hoofddoekjes dragen, maar wanneer het dragen ervan gevaar 

voor eigen of andermans veiligheid met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld 

tijdens praktijk- of gymlessen, moeten ze af.

Lessen en activiteiten

• Godsdienstige overtuiging is geen reden om aan bepaalde lessen of activiteiten 

niet deel te nemen. Alle leerlingen doen dus mee aan alle lessen en activiteiten.

Vieringen

• Vieringen, zoals rond Sinterklaas en Kerstmis, die vallen onder lestijd worden 

beschouwd als gewone lessen en alle leerlingen horen daarbij aanwezig te zijn 

en deel te nemen.

Huisregels voor leerlingen

Huisregels algemeen

• Iedere leerling wordt geacht de regels te kennen en zich eraan te houden.

• Aanwijzigingen van het personeel van de school over deze regels worden 

 door de leerlingen opgevolgd.

Alcoholische dranken

• Onze school is een alcoholvrije school. Volgens de wet Nix is het verboden 

 om in openbare ruimtes alcohol in bezit te hebben en/of te gebruiken.

Huisregels
35Schoolgids 2019-2020



Bewegingsonderwijs

• Wanneer de leerling door ziekte of een blessure de les bewegingsonderwijs  

niet kan volgen, dan meldt hij zich met een briefje van de ouder of verzorger  

bij de betreffende docent. Die bespreekt wat de leerling moet doen.

• Er is altijd een aanwezigheidsplicht.

Diefstal

• Zaken die gestolen worden in het schoolgebouw worden door de school 

geregistreerd. Datzelfde gebeurt met fietsen en brommers in de fietsenstalling. 

De leerling moet echter zelf aangifte doen bij de politie.

• Gestolen zaken worden niet door de school vergoed, het wordt  

daarom afgeraden om dure spullen mee te nemen naar school.

Drugs

• Het is verboden in en rondom de school drugs in bezit te hebben,  

 te gebruiken of te verhandelen. 

• Bij handel in drugs volgt een schorsing of verwijdering van school.  

Bovendien wordt de politie ervan in kennis gesteld.

Eigendommen en spullen

• Leerlingen blijven van elkaars spullen af en gaan zorgvuldig om met de  

spullen van school. 

Gebouw, schoolterrein en omgeving van de school

• Op school maken leerlingen geen rommel. Dat geldt voor zowel binnen  

als buiten. Afval moet in de prullenbakken.

• De toegangen tot de gebouwen zijn bedoeld als ingang en uitgang, dus daar 

mag niet worden rondgehangen. Dat geldt ook voor het bordes op het plein.

• Leerlingen zijn de buurtbewoners niet tot last. 

Gedrag

• Leerlingen blijven van elkaar af en het taalgebruik is fatsoenlijk: leerlingen 

beledigen en/of discrimineren niet.

• In school mogen leerlingen niet rennen, zij lopen rustig.

Huiswerk

• Huiswerk moet gemaakt worden.

• Als een leerling ten gevolge van bijzondere omstandigheden het huiswerk niet 

heeft kunnen doen, dan meldt hij dit aan het begin van de les bij de betreffende 

docent en overhandigt een briefje van de ouder of verzorger. 

• Indien door ziekte van een docent een les is vervallen overlegt de docent met de 

klas over een eventueel nieuwe toetsmoment. 

Inhaaltoetsen

• Het inhalen van toetsen is uitsluitend toegestaan als de absentie geoorloofd was.

• De leerling overlegt met de docent wanneer de toets ingehaald wordt. 

Jassen en petten

• In de lokalen worden geen jassen en geen petten gedragen.

• Jassen hangen op de gang of liggen in een locker.

Kauwgum, eten en drinken

• In de lessen is kauwgum verboden. Ook wordt er niet gegeten of gedronken.

Kleding

• Als kleding naar de mening van de schoolleiding op enige wijze voor ónze school 

ongepast is, aanstootgevend is of dreiging uitstraalt, heeft de schoolleiding het 

recht de leerling te verzoeken direct of in het vervolg gepastere kleding te dragen.

Locker

• We raden aan dat leerlingen waardevolle spullen opbergen in de locker. 

Lokalen

• Het meubilair is eigendom van de school, dus leerlingen laten de banken  

en stoelen schoon en heel achter.
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Mobiele telefoons

• Tijdens de lessen worden mobiele telefoons in principe op stil gezet en 

opgeborgen in de telefoontas. Mobiele telefoons mogen alleen met 

toestemming van de docent voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

• Het maken van opnames (foto, video, audio) is niet toegestaan, tenzij  

degene van wie de opname wordt gemaakt hiervoor toestemming geeft. 

Monitor

• In de hal van het oude gebouw en naast de ingang van de nieuwbouw hangen 

monitoren voor roosterwijzigingen en belangrijke mededelingen. 

Pesten

• Pesten willen we niet op deze school: pesten is respectloos. Dit geldt voor 

pestgedrag in de school, rond de school én op sociale media.

Roken

• In de hele school en op het terrein van de school geldt een (wettelijk) 

rookverbod. 

Roosterwijzigingen

• Roosterwijzigingen worden verwerkt in de Zermelo-app. Van leerlingen wordt 

verwacht dat zij elke dag de app raadplegen. 

Schade 

• Als een leerling andermans eigendommen beschadigt, moet de schade worden 

vergoed.

• Indien er tijdens schooltijd schade ontstaat aan eigendommen van een leerling,

 worden deze in principe niet vergoed door de school.

Schoolplein

• Het schoolplein moet worden schoongehouden, dus afval moet in de bakken.

• Roken op het plein mag niet.

• Het schoolplein is alleen toegankelijk voor onze eigen leerlingen.

Sociale media

• Het op sociale media delen van opnames (foto, video, audio) die zijn gemaakt 

in de school is alleen toegestaan, als degene van wie de opname is gemaakt 

hiervoor toestemming geeft. 

Stalling fietsen en brommers/scooters

• Fietsen moeten op de goede manier in de rekken geplaatst worden. 

• Fietsen die niet in de rekken staan of die buiten de stalling geplaatst zijn, kunnen 

aan de ketting worden gelegd. 

Veiligheid

• Elk bezit van wapens of andere voorwerpen die gevaar op kunnen leveren voor 

andermans veiligheid is verboden. Er wordt bovendien aangifte gedaan als dit 

soort voorwerpen wordt aangetroffen.

Verwijdering uit de les

• Als een leerling de les uitgestuurd wordt, neemt hij al zijn spullen mee en meldt 

hij zich direct bij de verzuimcoördinator. Alleen als die niet bereikbaar zijn, meldt 

de leerling zich bij de administratie. 

• De leerling vult het (gele) formulier in, en werkt de resterende tijd aan het 

betreffende vak. 

• Na de les meldt de leerling zich, voorzien van het gele formulier, bij de docent 

die de leerling uit de les heeft verwijderd. De leerling komt altijd een uur 

terug bij de betreffende docent. Daarnaast gelden er voor een verwijdering 

aanvullende afspraken, bij 3 keer is er telefonisch contact met ouders, bij 6 keer 

is er een gesprek op school met de ouders, mentor en teamleider. Bij 9 of meer 

keer krijgt de leerling een zwaardere straf. Het gele formulier wordt door de 

docent aan de mentor gegeven, de docent noteert in Magister dat de leerling 

eruit gestuurd is.
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Faciliteiten

Leerlingenpasje

• Leerlingen moeten hun pasje tonen bij het lenen van boeken uit  

de bibliotheek en om toegelaten te worden tot schoolfeesten. 

• Als een leerling zijn pasje verliest, moet hij dit melden bij zijn teamleider.  

Er zijn kosten verbonden aan het laten maken van een nieuw pasje\

• Leerlingen kunnen met hun leerlingenpas in de infotheek tegen een kleine 

vergoeding kopiëren.

Lockers

• Leerlingen kunnen op school een locker huren. 

• Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben een locker.

•  De schoolleiding heeft het recht om de lockers open te maken indien zij dat 

noodzakelijk vindt. 

Infotheek

• De infotheek is een plek waar in rust gestudeerd kan worden.

• In de infotheek kunnen leerlingen ook samenwerken.

• Bij de infotheek kunnen leerlingen boeken lenen. Een leerling mag op 

vertoon van zijn leerlingenpas twee boeken per keer lenen. 

• De infotheek is iedere dag tijdens een groot deel van de lessen geopend. 

• De regels die gelden in de klaslokalen, zijn ook in de infotheek van 

toepassing: ook hier niet eten en drinken, ook hier geen jassen en petten. 

Kantine

• Tijdens pauzes zijn er diverse consumpties te koop in de aula. 

Schoolverpleegkundige

• Tweedeklassers en sommige derdeklassers bezoeken op vrijwillige 

basis tijdens het schooljaar de schoolverpleegkundige i.v.m. preventief 

gezondheidsonderzoek.

• Ook andere leerlingen kunnen de schoolverpleegkundige bezoeken.

Faciliteiten
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Ouderraad en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (dmr)

De vestiging Burggravenlaan kent een DMR (deelmedezeggenschapsraad) 

waarin werknemers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn. De DMR is 

betrokken bij het bewaken van de kwaliteit van de school. Meer informatie 

vindt u op onze site:

www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/ouders

De ouderraad

De school heeft een ouderraad. De taken en bevoegdheden zijn omschreven 

in een huishoudelijk reglement. In de ouderraad denken ouders mee over 

allerhande zaken die op school spelen. De ouderraad staat daarbij het volgende 

voor: enthousiaste leerlingen, toegewijde leraren en tevreden ouders.

Globaal gesteld probeert de ouderraad:

•  de ouders te vertegenwoordigen in alle zaken die verband houden  

met het onderwijs op school en de opvoeding van de leerlingen; 

•  het inzicht in onderwijs en opvoeding bij ouders te bevorderen;

•  een goede samenwerking tussen ouders en school te bevorderen;

•  de vestigingsdirectie en de medezeggenschapsraad van advies te dienen;

•  de koers van de school te volgen en een constructieve bijdrage te leveren;

•  de vestigingsraad te adviseren en informatie van de school door te geven 

aan de ouders/verzorgers.

Jaarlijks doet de ouderraad in overleg met de schoolleiding een onderzoek 

onder ouders waarbij hun mening over een aantal kwaliteitskenmerken wordt 

gepeild (o.a. leersituatie in de lessen, ondersteuning bij het leren en contact 

met de school).  Meer informatie vindt u op onze site:

www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/ouders

Ouderraad en  
medezeggenschap

43Schoolgids 2019-2020

http://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/ouders
http://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/school/ouders


Contactgegevens school 

Contact

U kunt docenten en andere medewerkers overdag bereiken via ons nummer, 

T 071 566 01 66, of per mail: 

E  burggravenlaan@bonaventuracollege.nl

Indien de desbetreffende medewerker op dat moment niet bereikbaar is, kunt 

u een verzoek om teruggebeld te worden doorgeven aan de administratie.  

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Schoolleiding

Dhr. drs. E.A. Nagel

Vestigingsdirecteur

T 071 5660166 

Mevr. drs. I.P.M. de Vries

Teamleider klas 1 en 2

T 071 5660166

Dhr. M.N.M. Roos, BEd

Teamleider klas 3h, 3v, 3m en 4m

T 071 5193136 

Mevr H.W.J.M. de Bruin BEd.

Teamleider klas 4h en 5h

T 071 5193136 

Mevr. drs. M. Verweij-Zoeteman

Teamleider klas 4v, 5v en 6v

T 071 519 3121

Contactgegevens
school
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Hart voor jou,  
 oog voor kwaliteit

gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burggravenlaan 2
2313 HV  Leiden

T (071) 566 01 66
E burggravenlaan@bonaventuracollege.nl

www.bonaventuracollege.nl
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