
http://bonaventuracollege.nl


Missie en visie Bonaventuracollege 4

 Bonaventuracollege 4

 Wijzer de wereld in 5

Locaties 7

 Burggravenlaan 7

 Mariënpoelstraat 7

 Agora Leiden 7

 Beroepscollege Leystede 7

School als organisatie 9

 Stichting Confessioneel  

 Onderwijs Leiden 9

 College van Bestuur 9

 Bestuursbureau 9

 Raad van Toezicht 9

 Medezeggenschap 10

 Schoolleiding 10

Begeleiding en ondersteuning 12

 De mentor/coach 12

 Schoolondersteuningsprofiel en  

 Samenwerkingsverband 12

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 12

  Het CJG en het voortgezet onderwijs 13

  Hoe bereikt u het CJG? 13

 Contactpersonen 13

 De decaan 13

Rechten en plichten 15

 Samenleven in de school 15

 Vrijwillige ouderbijdrage  

 en schoolkosten 15

 Tegemoetkoming schoolkosten 15

 Schoolboeken 15

 Klachtenregeling 15

 Privacy is belangrijk 15

 Leerlingenstatuut 15

Aanmelding 18

 Aanmelding op het  

 Bonaventuracollege 18

 Soorten brugklassen 18

 Toelating en plaatsing 18

 Aanmelding voor een hoger leerjaar 18

Toetsing, rapport en diploma 20

 Rapportage 20

 Programma van Toetsing  

 en Afsluiting (PTA) 20

 Bevordering naar het volgende leerjaar 21

  De onderbouw 21

  De bovenbouw 21

 Ben ik geslaagd? 21

 Doorstroming vmbo naar havo-4 21

 Doorstroming havo-5 naar vwo-5 21

Vakantieregeling 2022-2023 23

inhoud

2 Schoolgids 2022-2023



Missie en visie  
Bonaventura
college



Missie en visie  
Bonaventuracollege
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 Bagnoregio 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. 

Het Bonaventuracollege laat zich inspireren door Bonaventura, zijn manier van onderwijzen, 

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

achtergronden en denkbeelden. De school geeft 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 vervolgonderwijs 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.
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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 en 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 het 

leren begrijpen daarvan 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,

Dhr. drs. H.H. van Alphen, voorzitter
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Locaties
Burggravenlaan
Atheneum, havo, mavo

Burggravenlaan 2

2313 HV Leiden

071 566 01 66

burggravenlaan@bonaventuracollege.nl

Locatiedirecteur Burggravenlaan: mevr. M.E.A.H. Otte MSc

Meer informatie over deze locatie vindt u in de schoolgids van deze school. 

Mariënpoelstraat 
Gymnasium, atheneum, havo

Mariënpoelstraat 6

2334 CZ Leiden

071 517 36 31

marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl

Locatiedirecteur Mariënpoelstraat: mevr. M.E.A.H. Otte MSc

Meer informatie over deze locatie vindt u in de schoolgids van deze school.

Agora Leiden
Vmbo, havo, vwo

Antonie Duycklaan 10H

2334 CD Leiden

071 203 60 45

info@agoraleiden.nl

Locatieleider Agora: mevr. I. van Santen 

Agora Leiden wordt aangeboden vanuit Beroepscollege Leystede voor het vmbo en  

Bona Mariënpoelstraat voor havo en vwo. Meer informatie over deze locatie vindt  

u in de schoolgids van deze school.

Beroepscollege Leystede
Vmbo tl, gl, kb, bb

Van Swietenstraat 2

2334 EA

071 517 17 55

info@bcleystede.nl

Locatiedirecteur Beroepscollege Leystede: dhr. R. Hulsbergen

Beroepscollege Leystede is een samenwerkingsverband tussen Visser ‘t Hooft Lyceum  

en Bonaventuracollege. Meer informatie over deze locatie vindt u in de schoolgids  

van deze school.
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School als organisatie
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 
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 zeventien basisscholen. Hiermee biedt SCOL onderwijs aan  

op een katholieke en protestant christelijke grondslag aan leerlingen vanaf 4 jaar.

College van Bestuur
Het college van bestuur bestaat uit twee leden:

Dhr. drs. H.H. van Alphen, voorzitter 

Dhr. R. van de Wal, lid

Bestuursbureau 
Mariënpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden 

Correspondentieadres Postbus 4049, 2301 RA Leiden 

tel. 071-5175551 

info@scoleiden.nl

www.scoleiden.nl

Raad van Toezicht 
Het Bonaventuracollege maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 

(SCOL). De stichting bevordert het confessionele (protestants-christelijke en rooms-

katholieke) voortgezet onderwijs en basisonderwijs in de regio Leiden.

Het toezicht in het kader van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ wordt uitgeoefend 

door de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Meer informatie vindt 

u op de website van SCOL www.scoleiden.nl/onze-organisatie/raad-van-toezicht/

Mevr. drs. S.R. Jukema MBA, voorzitter 

Dhr. R. van Leeuwen RA 

Dhr. Ir. F. van Oosten 

Mevr. K. Bosch-Albers MBA 

Dhr. Drs. M.E.J. (Max) Merkx MBA
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Medezeggenschap 
SCOL heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet  

onderwijs, de GMR VO. Deze bestaat uit leerlingen, ouders en personeelsleden van het 

Visser ’t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege. De GMR overlegt met het college 

van bestuur van SCOL en heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht bij belangrijke 

beslissingen. De locaties beschikken over een deelmedezeggenschapsraad, de DMR. Alle 

rechten staan in de Wet op de medezeggenschap (WMS). Het medezeggenschapsstatuut 

van SCOL en het medezeggenschapsreglement VO staan op de website van SCOL.

www.scoleiden.nl/onze-organisatie/medezeggenschap/

Schoolleiding 
De schoolleiding wordt gevormd door teamleiders en de locatiedirecteur en heeft de 

algehele leiding over een locatie. Via het directieoverleg met het college van bestuur  

van SCOL is de locatiedirecteur direct betrokken bij beleidsvorming van de VO-locaties  

van SCOL.

De teams bestaan uit de mentoren en docenten in een onderwijsafdeling. Deze teams 

zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces, de organisatie en de leerlingbegeleiding 

in een onderwijsafdeling. De samenstelling van de teams is onder meer afhankelijk van 

het onderwijsaanbod op de locatie. Elk team wordt geleid door een teamleider, die 

verantwoordelijk is voor de personeelszorg, de gesprekscyclus en de beoordeling  

van nieuwbenoemde personeelsleden.
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Begeleiding en  
ondersteuning
Bij het Bonaventuracollege is het belangrijk dat elke leerling zich optimaal kan 

ontwikkelen. De begeleiding van de leerlingen neemt daarom een belangrijke plaats in. 

De mentor/coach
De mentor of coach (hierna: mentor) speelt een centrale rol in de leerlingbegeleiding.  

Elke klas heeft tenminste één mentor. Dat is een docent die er speciaal is voor die ene 

klas. De mentor houdt in de gaten of de leerlingen met plezier naar school gaan en of het 

goed gaat met de schoolresultaten. De mentor verzorgt ook elke week de mentorlessen, 

waarin leerlingen bijvoorbeeld leren hoe ze moeten plannen en hoe ze er samen met de 

klas voor kunnen zorgen dat de sfeer in de klas goed is. In de hogere leerjaren is de mentor 

medeverantwoordelijk voor de begeleiding bij het maken van de keuze van vakkenpakketten 

en vervolgopleiding.

De mentor is de eerstaangewezen persoon met wie ouders contact hebben. Aan het begin 

van het jaar maakt de mentor kennis met de ouders. Daarnaast zijn er ouderavonden en 

kunt u desgewenst een aparte afspraak met de mentor maken.

Schoolondersteuningsprofiel en Samenwerkingsverband
Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij leerproblemen of na 

een ingrijpende gebeurtenis. Elke locatie heeft in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

opgenomen welke vormen van ondersteuning zij hiervoor kunnen bieden, al dan niet  

met inschakelen van externe specialisten. Het SOP vindt u op de website van de locatie.

U vindt er ook informatie over het contact van de scholen met de Samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs in de regio. De locaties van het Bonaventuracollege vallen onder het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. Voor meer informatie:

www.swvvo2801.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het CJG 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 GGD Hollands Midden en 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).
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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 gaan met een medewerker van het CJG, dan vindt u 

informatie over openingstijden op de website van het CJG. Ook kunt u bellen of een  

vraag stellen per e-consult. Alle Centra voor Jeugd en Gezin zijn telefonisch te bereiken  

via (088) 20 10 000. 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.

Contactpersonen
Op elke locatie 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).

SCOL heeft een contactpersoon. Meer informatie vindt u op de website.

www.scoleiden.nl/onze-organisatie/regelingen-en-protocollen/

De 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.
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Rechten en plichten
Samenleven in de school
Elke locatie van het Bonaventuracollege heeft een eigen cultuur en huisregels. Sommige 

regels en afspraken zijn voor alle scholen van het Bonaventuracollege gelijk. Dat zijn:

• Iedereen in de school, leerlingen en personeel, wordt met respect behandeld. Dat wil 

zeggen: je laat de ander te allen tijde in zijn waarde, zowel op school als op sociale media.

• Een schoon milieu is in het belang van iedereen. Je gooit daarom afval niet zomaar op de 

grond, maar altijd in de daarvoor bestemde bakken.

• Je beschadigt geen spullen van de school en schrijft niet op tafels, stoelen of muren. 

Opzettelijk aangebrachte schade wordt verhaald op de dader.

• Je behandelt ook de directe omgeving van de school en omwonenden met respect.

• Computers en laptops van de school zijn bedoeld als middel om te leren en dus niet  

voor andere zaken, zoals het bekijken van filmpjes, afbeeldingen en teksten die geen 

relatie hebben met het schoolwerk.

• De mobiele telefoon wordt alleen gebruikt als de docent daartoe opdracht geeft.  

Het maken van beeld- of geluidsopnamen is uiteraard verboden. 

• Alcohol en drugs zijn absoluut verboden. Dat geldt ook voor vuurwerk, messen, 

laserpennen of andere voorwerpen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

• Wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat zich dergelijke spullen in een locker 

bevinden, kan de school overgaan tot het openen van de locker. Dit gebeurt in principe  

in het bijzijn van de leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor 

bepaalde activiteiten. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het online betaalprogramma WIS 

Collect een digitale factuur voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolkosten, 

excursies en andere activiteiten. Via een link in de factuur kan direct worden betaald: via 

iDEAL of via een overboeking. De school gebruikt hiervoor het e-mailadres van de ouders uit 

Magister. Ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten en diensten ze willen betalen. 

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling.  

De activiteiten verschillen per leerjaar en locatie. Elk jaar wordt de hoogte van de 

ouderbijdrage voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad,  

met de vraag hiermee in te stemmen. Na afloop van het schooljaar wordt aan hen 

verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.
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Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage goed is voor het aanbod 

en de kwaliteit van de activiteiten. Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u financiële 

ondersteuning kunt krijgen? Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie: 

Gemeente Leiden gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/

 uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/

Stichting Leergeld www.leergeld.nl/

NIBUD berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0

Tegemoetkoming schoolkosten
Totdat een kind 18 jaar is, krijgen de ouders/verzorgers kinderbijslag. Vanaf 18 jaar kunnen 

scholieren zelf een tegemoetkoming Schoolkosten Scholieren aanvragen via de website  

van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO.

Schoolboeken
Schoolboeken zijn gratis en kunnen voor het begin van het nieuwe schooljaar besteld 

worden bij VanDijk. De boeken worden thuis afgeleverd, zodat leerlingen de boeken kunnen 

kaften voordat de lessen beginnen. Aan het eind van het schooljaar moeten de leerlingen  

de schoolboeken inleveren bij de locatie.

Klachtenregeling
Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld.  

Mocht dit toch niet lukken, dan heeft SCOL een klachtenregeling. U vindt de klachtenregeling 

op de website van SCOL.

Privacy is belangrijk
Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u zijn of haar persoonsgegevens, onder andere de 

naam, geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat uw kind op het Bonaventuracollege 

zit, komen er meer gegevens bij. Bijvoorbeeld schoolprestaties om een rapport of diploma 

te kunnen geven. Het verwerken van deze persoonsgegevens voldoet aan de eisen in de 

privacywet (AVG). Dit betekent onder andere dat er niet meer gegevens verzameld en 

bewaard worden dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien en dat altijd uw 

toestemming gevraagd wordt wanneer het Bonaventuracollege foto’s of ander beeld wil 

gebruiken waar uw kind herkenbaar op staat. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.scoleiden.nl/privacy.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling, bijvoorbeeld het aantal 

toetsen dat op een dag mag worden afgenomen. Het leerlingenstatuut is opgesteld voor 

alle leerlingen van het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum. Het leerlingenstatuut 

vindt u op de website van SCOL.
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Aanmelding
Aanmelding op het Bonaventuracollege
Op het Bonaventuracollege zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, 

nationaliteit of geaardheid. Aanmelden voor de brugklas kan via het aanmeldformulier  

op de website van de locatie. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure gaat  

u naar de website van de betreffende locatie:

Mariënpoelstraat marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl

Burggravenlaan burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

Agora Leiden www.agoraleiden.nl

Beroepscollege Leystede www.bcleystede.nl

Soorten brugklassen
We hebben verschillende brugklassen die op soort of in combinatie worden samengesteld 

van vmbo-basis t/m gymnasium. De brugklassen verschillen vooral in didactische 

benadering en tempo. Verder geldt per type brugklas en locatie een eigen manier  

van toetsen en becijferen.

Informatie over de typen brugklassen van de verschillende locatiesstaat op de website  

van de betreffende locatie.

Toelating en plaatsing
Samen met het aanmeldingsformulier sturen ouders het adviesblad van de basisschool  

op. Via het adviesblad kan de school inloggen op het digitale dossier van de leerling.  

De school bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk. Medio april 

volgt de beslissing over toelating en plaatsing. De ouders worden hiervan op de hoogte 

gesteld. Bij de indeling van de klassen wordt - indien mogelijk - rekening gehouden met 

persoonlijke wensen, zoals verzoeken om bij vrienden of vriendinnen in een klas te worden 

geplaatst. In welk type klas een leerling wordt geplaatst, hangt af van de overdracht van  

de basisschool.

Aanmelding voor een hoger leerjaar
Soms is het noodzakelijk om na de brugklas over te stappen, bijvoorbeeld door een 

verhuizing of andere omstandigheden. U neemt hiervoor het beste contact op met  

de locatie naar keuze. Wij kijken graag met u en uw kind naar de mogelijkheden.
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Toetsing, rapport  
en diploma
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.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Leerlingen in de bovenbouw werken met een zogenaamd Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA). In het PTA staat vermeld wat er precies op welk moment wordt getoetst  

of moet worden afgerond. Het PTA geldt voor de leerlingen in 3+4 vmbo, 4+5 havo en  

4 t/m 6 vwo.

Vóór 1 oktober van het schooljaar ontvangen de leerlingen het PTA. Hierin zijn alle 

examenonderdelen voor het desbetreffende leerjaar vermeld, inclusief de bijbehorende 

wegingsfactoren. Bij het PTA hoort het schoolexamenreglement, waarin alle regels en 

procedures staan waaraan de school zich zal houden. In dit document staan ook de  

rechten en plichten van de leerlingen. Deze documenten staan op de website van  

de locatie.
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Bevordering naar het volgende leerjaar

De onderbouw
In homogene groepen (hierin zitten leerlingen met allemaal hetzelfde niveau, bijvoorbeeld 

havo) wordt becijferd op het betreffende niveau. In heterogene groepen (hierin zitten 

leerlingen van maximaal twee niveaus, bijvoorbeeld havo en vwo) krijgen de leerlingen 

cijfers op beide niveaus. De overgangsnormen van het Bonaventuracollege 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 de website www.bonaventuracollege.nl/praktisch/regelingen/.

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.

Ben ik geslaagd?
Kijk voor de laatste regels op de website van de rijksoverheid:

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

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

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

Doorstroming vmbo naar havo-4
Aan de toelating tot havo-4, vanuit het vmbo, zijn de volgende voorwaarden

verbonden:

• een diploma in de gemengde (GL) of theoretische leerweg (TL)

• geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk  

het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde 

en beeldende vorming. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen 

programma of programmaonderdeel van de school

• zie voor nadere voorwaarden:

www.vo-raad.nl/nieuws/amvb-doorstroomrecht-vmbo-havo-en-havo-vwo-gepubliceerd

Doorstroming havo-5 naar vwo-5
Er zijn geen voorwaarden waaraan een havoleerling moet voldoen als hij zijn havodiploma 

heeft behaald en wil doorstromen naar het vwo.

• zie voor toelichting:

www.vo-raad.nl/nieuws/amvb-doorstroomrecht-vmbo-havo-en-havo-vwo-gepubliceerd
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Vakantieregeling  
2022-2023
 Leidens Ontzet 3 oktober 2022

 Herfstvakantie 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022

 Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

 Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023

 Tweede Paasdag 10 april 2023

 Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023

 Hemelvaart 18 mei 2023

 Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

 Zomervakantie 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Elke locatie kent een vast aantal zelf in te vullen ‘organisatiedagen’. Op deze dagen zijn  

de docenten aanwezig, maar de leerlingen niet. De locaties publiceren hierover op hun 

eigen website.

In principe kan geen vrij worden gegeven buiten de officiële vakantiedata. Bij bijzondere 

gebeurtenissen kunnen ouders een verzoek voor ‘extra vrij’ richten aan de locatiedirecteur. 

Informatie hierover staat op de website van de betreffende school.
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bonaventuracollege.nl

Hart voor jou,  
oog voor kwaliteit

http://www.bonaventuracollege.nl

