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Leiden, januari 2018 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Een nieuwe periode gaat van start. Na de feestelijke weken in december en de welverdiende kerstvakantie 

zijn de leerlingen met hun tweede toetsweek bezig. Knap hoe de leerlingen zich hebben voorbereid en er 

weer tegenaan gaan. In december hebben we een aantal mooie momenten met elkaar mogen delen. Zo 

hebben we met de lichtjesavond €5391,24 met elkaar opgehaald. Stichting ‘Het Vergeten Kind’ is het 

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat enorm dankbaar! Zo hebben we een videoboodschap gekregen van 

Jamai Laman en Juvat Westendorp, beide ambassadeurs van de stichting. We hebben het jaar ook feestelijk 

met elkaar afgesloten tijdens het kerstontbijt en de kerstshow (zie voor foto’s de website). Daarnaast hebben 

vele leerlingen geholpen tijdens de open dag in de eerste week van het jaar 2018. Ook daar hebben we 

complimenten over gekregen. Goede, enthousiaste en eerlijke verhalen, daar zijn we dan ook enorm trots 

op! 

 
Kerstshow 2017 & Open Dag 2018 

 

Na de toetsweek starten we met semester 2. Dat betekent dat er een nieuw rooster komt. Tekenen en 

handvaardigheid wisselen bijvoorbeeld en voor sommige klassen is er in plaats van 4 uur nu 2 uur LO. 

Belangrijk dat we weer allemaal scherp zijn en blijven, zodat iedereen weer op het juiste moment in het juiste 

lokaal zit. Houd de ELO en het dagrooster daarom goed in de gaten. Daarnaast staan er ook weer een aantal 

belangrijke en leuke activiteiten op het programma. Via deze brief wil ik u graag informeren en uitnodigen. 

Het betreft de volgende onderwerpen: 

1. Spellingslessen; 

2. Ouderavond; 

3. Mentoravond; 

4. Vertrekkende docenten; 

5. ELO en DMR; 

6. Activiteiten periode 3.  
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1. Spellingslessen 

Deze week maken de leerlingen van groep 1 uit de spellingsklas onder leiding van Mw. Zijm wederom het 

dictee om eventueel aanwijzingen van dyslexie te ontdekken. Deze hebben de leerlingen ook bij de start van 

periode 2 gemaakt en hun resultaten vielen daarin op. Na de test ontvangen de leerlingen die wederom 

opvallend onder het gemiddelde scoren een brief met daarin de bevindingen en het advies van de sectie 

Nederlands en de spellingsdocent. Mocht het dus zo zijn dat uw zoon/dochter niet opvalt, dan is dat goed en 

ontvangt u ook geen brief. Groep 2 zal zo snel als mogelijk starten in de nieuwe periode, wederom op de 

woensdag het 7e uur en de deelnemers ontvangen daarvoor een uitnodiging.  

  

2. Ouderavond  

Op maandag 12 februari is er een ouderavond voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit klas 1 en 

klas 2. U ontvangt de uitnodiging van de mentoren. Tijdens deze avond is er een mentorgedeelte in een 

lokaal. De mentor van de klas blikt tijdens de presentatie kort terug op datgene wat er allemaal is gebeurd 

het afgelopen half jaar en kijkt ook samen met u vooruit naar het komende half jaar. Er wordt informatie 

gegeven over de belangrijke data, de bevorderingsnormen en het is natuurlijk leuk en gezellig om in gesprek 

te gaan met de ouders van klasgenoten van uw zoon of dochter. Na het mentorgedeelte is er voor u de 

mogelijkheid om verschillende presentaties bij te wonen in het kader van de ‘zorg’ op de Mariënpoelstraat. 

Ik wil u vragen om uw aan- of afwezigheid door te geven aan de mentor. Wij hopen u graag te zien tijdens 

deze informatieve avond!  

 

3. Mentoravond 

Naar aanleiding van het tweede rapport stellen we u en uw zoon/dochter in de gelegenheid de resultaten 

met de mentor te bespreken en van gedachten te wisselen over de voortgang van de ontwikkeling van uw 

kind. De mentoravonden vinden plaats op dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari. Tijdens de (eerder 

bij punt 2 genoemde) ouderavond kunt u worden uitgenodigd voor de mentoravond door de mentor, maar 

u kunt zich ook aanmelden bij de mentor zelf. We zouden het op prijs stellen als uw zoon/dochter ook mee 

komt naar de mentoravond*. Het gaat namelijk over hem of haar.  

*Let op het betreft hier de mentoravond en niet de ouderavond. 

 

4. Vertrekkende docenten 

Meneer Schuurmans Stekhoven van geschiedenis heeft ons in het nieuwe kalenderjaar verlaten en richt zich 

nu volledig op zijn studie. Na de toetsweek krijgen de leerlingen van klas 1AB en 1H geschiedenis van 

mevrouw Blomaard. Zij geeft ook les op de Burggravenlaan en is bekent met onze methode. Meneer van der 

Mors (1H) zal een tweede klas les gaan geven. We vertrouwen op een goede samenwerking.   

 

5. ELO en DMR 

Het Bonaventuracollege beschikt over een Deel-Medezeggenschapsraad (DMR). De DMR heeft ruime 

wettelijke bevoegdheden om de school van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen, keurt 

budgetten goed, beslist mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. Hij is 

betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit en veiligheid. Als u het interessant vindt om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelen kunt u de DMR volgen via de ELO.  

 

U kunt alle stukken van de DMR inzien via het volgende account: 

 Naam: DMR-Mari 

 Wachtwoord: dmrouder 

U kiest dan voor de studieroute DMR.  
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6. Activiteiten in periode 3 

Periode 3 gaat niet voorbij zonder wederom een aantal serieuze en leuke activiteiten voor de brugklas. 

 

Bijspijkerdag 

Woensdag 7 februari 2018 is er weer een bijspijkerdag. Op deze dag hebben de leerlingen geen reguliere 

lessen, maar kunnen wel uitgenodigd worden door docenten of mentoren om lesstof bij te spijkeren of 

bijvoorbeeld de voortgang met elkaar te bekijken en te bespreken. Leerlingen kunnen (moeten) ook zelf 

afspraken maken met de betreffende docenten om extra bijles te krijgen.  

  

 
Bijspijkeren tijdens de bijspijkerdag 

CBO – screening 

Op woensdag 14 februari 2018 zullen de leerlingen uit de brugklas een aantal testen maken om na te gaan 

of er tekenen zijn van onderpresteren. De leerlingen zullen onder andere een intelligentietest, een 

motivatietest en een schoolvragenlijst maken. Deze testen geven ons inzicht in het welbevinden van de 

leerling en hebben geen invloed op de cijfers op het rapport of de overgang. Er komt per leerling uiteindelijk 

een mooi overzicht van alle resultaten. De verslaggeving daarvan ligt in handen van de Radboud Universiteit 

in Nijmegen en neemt enige tijd in beslag. De resultaten worden verwacht medio april 2018. Tegen die tijd 

ontvangt u bericht; een document met alle resultaten en een toelichting daarop. Vorig jaar hebben wij naar 

aanleiding van de resultaten een informatiemiddag georganiseerd. We hopen dit, dit jaar wederom te 

kunnen doen, zodat u eventueel extra uitleg kunt krijgen. Op de ouderavond is er eveneens een presentatie 

over de testen en de resultaten ervan. Op woensdag 14 februari worden de testen tijdens het 1e t/m 4e uur 

afgenomen, daarna is er gewoon les. Tijdens de studielessen worden de kleinere vragenlijsten afgenomen. 

Leerlingen hoeven voor de woensdag de eerste vier uren geen boeken mee te nemen. Voor de lessen daarna 

wel. We adviseren de leerlingen ook een leesboek mee te nemen, zodat zij tussen de testen door even 

kunnen ontspannen.  

 

De universiteit wil graag de resultaten gebruiken voor verder onderzoek binnen het onderpresteren. De 

leerlingen krijgen van de mentor een formulier mee waarop u toestemming kunt geven hiervoor. Ik heb hem 

voor de zekerheid ook als bijlage van deze brief toegevoegd. Zou u deze uiterlijk 12 februari 2018 willen 

inleveren bij de mentor.  

 

Studiedag 

Vrijdag 23 februari 2018 staat er een studiedag gepland voor de docenten van het Bonaventuracollege 

Mariënpoelstraat. Zij zullen de gehele dag scholing krijgen. De leerlingen zijn die dag lesvrij.  
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Escher – project 

In week 10 (6, 7 en 8 maart 2018) gaan de leerlingen van de brugklas naar het Escher museum in Den Haag. 

Onder leiding van de docenten wiskunde doen zij nieuwe ontdekkingen op het gebied van de wiskunde. Het 

is voor de leerlingen een project dat ook een cijfer krijgt en aansluit op de thema’s die bij het vak worden 

behandeld. Kortom, een leuke educatieve uitdaging. Tegen die tijd ontvangt u nog een brief met alle 

informatie van de wiskundesectie. Mocht u het leuk vinden om mee te gaan, dan kunt u de docenten helpen 

begeleiden. U dient zich dan bij de wiskunde docent aan te melden.  

 

 
Escherproject Wiskunde 

Studiereizen 

Maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart is het studiereizenweek. Deze keer gaan de leerlingen van 

5vwo naar het buitenland. Bath, Edinburgh, Hannover en Tours staan op het programma. Een aantal 

docenten zal als begeleiding mee gaan, waardoor zij die week geen lessen verzorgen. Het rooster zal die 

week daarom aangepast zijn en niet alle uren kunnen opgevangen worden, maar we streven naar een zo 

aaneengesloten mogelijk rooster voor iedereen. 

 

  
Studiereizen bovenbouw 2017 – 2018  
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Kangoeroe wedstrijd 

Op donderdag 15 maart 2018 nemen de brugklasleerlingen tijdens het 5e en 6e uur deel aan de wiskunde 

Kangoeroewedstrijd. De Kangoeroewedstrijd heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel 

leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. En wat is er leuker dan te laten zien dat je 

meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kunnen er nog prijzen gewonnen worden ook! 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en 

een flits van inzicht vragen. 

 

Toetsweek 3 

We zitten nog middenin de tweede toetsweek, maar om alvast verder vooruit te kijken staat voor week 14/15 

(3 april – 9 april 2018) de derde toetsweek gepland.  

 

Tot slot, staat in semester 2 ook altijd de musical op het programma. Een geweldig project waarin alle 

leerlagen en docenten met elkaar samenwerken om een fantastische show neer te zetten. De repetities zijn 

inmiddels begonnen en er wordt al hard gewerkt. Bent u benieuwd naar de musical? Kom dan 22, 23, 24 of 

25 april kijken naar De Klokkenluider! Houd de website goed in de gaten voor de kaartverkoop.  

 

Wij hopen u via deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de komende periode. Mocht u toch nog 

vragen hebben, dan kunt u altijd bij de mentor of bij mij terecht. Hopelijk tot 12 februari!  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de mentoren, 

 

Mw. J.Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl  

 

 
Brugklas 2017 – 2018 Kerstontbijt 

mailto:j.wilmot@bonaventuracollege.nl
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Bijlage 1: Toestemmingsbrief CBO-screening. 

 

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 

 

T.a.v. de ouders en de brugklasleerlingen 2017-2018  

 

Betreft: Toestemming deelname CBO Groepsscreening 
 
Leiden, januari 2018 
 
Geachte ouders en leerlingen, 
 
Binnenkort nemen de brugklasleerlingen van het Bonaventuracollege deel aan de CBO Groepsscreening. Dit houdt in 
dat er bij hen één of meerdere vragenlijsten worden afgenomen, waaronder een intelligentievragenlijst. De CBO-
screening, waarvan we als school al jaren gebruik maken, geeft ons inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen, 
zodat daar zo goed mogelijk bij kan worden aangesloten. Om uw kind(eren) hieraan deel te laten nemen, is uw 
toestemming nodig1. Wij vragen u daarom bij dezen om onderaan deze brief uw toestemming te verlenen voor 
deelname van uw kind(eren) aan de CBO Groepsscreening en de rapportage van de uitslagen aan de mentor en andere 
betrokkenen van onze school. Daarnaast vragen we u separaat om toestemming voor het gebruik van de 
geanonimiseerde uitslagen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.  
 
Indien u toestemming voor het bovenstaande verleent, verzoek ik u deze brief ondertekend door alle gezaghebbenden 
uiterlijk op 12 februari 2018 in te dienen bij de mentor. Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij de mentor 
of bij de teamleider.  
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
Vriendelijke groet, 
Mw. J. Wilmot, MSc 
Teamleider brugklas 
 

 
 
Bij dezen verlenen wij, de ouders van ……………………………………………………................uit klas……………………………………. 
 
Wel toestemming voor:  
deelname van ons/onze kind(eren) aan de CBO Groepsscreening en rapportage van de uitslagen aan de betrokkenen 
van het Bonaventuracollege MP op 14 februari 2018   

het gebruik van geanonimiseerde uitslagen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek2. 
 
Geen toestemming voor:  

het gebruik van geanonimiseerde uitslagen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek3. 
 
Datum ___________________ 
 
Handtekening vader/voogd 1  Handtekening moeder/voogd 2  Handtekening kind  
       (als ouder dan 12 jaar) 
 
_______________________  _______________________  _________________ 
 

 

  

 

                                                        
1 Ziet u voor beroepsethische aspecten: https://www.nvo.nl/bestanden/2015/Dossier-Onderwijs/4223-1/Praktijkrichtlijnen_3.pdf  (p. 24-26) 
2 Gaarne aankruisen indien u toestemming geeft. 
3 Gaarne aankruisen indien u geen toestemming geeft. 


