
 
 

 

 

 

Leiden,  29 januari 2018 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 2, 

 

Een nieuw semester is van start gegaan. Na de feestelijke weken in december, de 

welverdiende kerstvakantie en de pittige tweede toetsweek in januari zijn de leerlingen bezig 

in periode 3. In december hebben we een aantal mooie momenten met elkaar mogen delen. 

Zo hebben we met de lichtjesavond €5391,24 opgehaald voor Het Vergeten Kind. Het 

kerstgala, met diner en spelletjes, was een vrolijke bedoeling. We hebben genoten van de 

mooi aangeklede leerlingen.  

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen geschaatst. We vonden het een geslaagd uitje. 

Sommige leerlingen hadden nog nooit geschaatst en kregen les van de ervaren schaatsers. 

Veel leerlingen vonden het veel te kort! 

Het was ook een verdiend uitje, want na de kerstvakantie was het flink doorwerken voor de 

leerlingen. De PO- en toetsdruk was groot. Dit was onder andere het gevolg van een relatief 

korte periode met lesuitval door kerstactiviteiten en sneeuw(pret), maar werd ook 

veroorzaakt door onvoldoende afstemming en uitstelgedrag.  We hebben dit probleem 

besproken met de klassenvertegenwoordigers van klas 2, en zullen dit ook met de mentoren 

en secties bespreken. Het doel is  om “ophoping”  in periode 3 te voorkomen. 

Een nieuw semester betekent ook een nieuw rooster. LO en BV wisselen elkaar af. Voor de 

meeste klassen is er in plaats van 4 uur nu 2 uur LO. Het is belangrijk weer allemaal scherp 

te zijn en te blijven, zodat iedereen weer op het juiste moment in het juiste lokaal zit. Houd 

de ELO en het dagrooster goed in de gaten.  

Er staan ook een aantal belangrijke activiteiten op het programma. Via deze brief wil ik u 

graag informeren en uitnodigen. Het betreft de volgende onderwerpen:  

1. Ouderavond;  

2. Mentoravond;  

3. ELO en DMR;  

4. Opvallende momenten in periode 3.  

 

1. Ouderavond  

Op maandag 12 februari is er een ouderavond voor de ouders/verzorgers van onze 

leerlingen uit klas 1 en klas 2. U ontvangt binnenkort de uitnodiging van de mentoren. 

Tijdens deze avond is er een mentorgedeelte in het lokaal. De mentor van de klas blikt 

tijdens de presentatie kort terug op 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 en bevorderingsnormen. Het is natuurlijk leuk en gezellig om in gesprek te 

gaan met de ouders van klasgenoten van uw zoon of dochter. Vooraf aan het 

mentorgedeelte is er voor u een presentatie over genotsmiddelen door de GGD in de aula. 

Helaas is er jaarlijks in klas 2 (of horen wij erover) experimenteergedrag m.b.t. roken, drinken 

of drugsgebruik. We vinden het belangrijk dat ouders meer informatie hierover ontvangen, 

maar vooral ook “hoe” zij het gesprek aan kunnen gaan met hun kinderen over dit soort 

zaken.  

Wij hopen u graag te zien tijdens deze informatieve avond!  

 

2. Mentormiddag en -avond  

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 mentormiddagen en -avonden vinden plaats op dinsdag 

20 februari en woensdag 21 februari. Tijdens de ouderavond op 12 februari kunt u worden 

uitgenodigd voor een gesprek met de mentor, maar u kunt zich ook aanmelden bij de mentor 

zelf.  

 

 

3. 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. De DMR 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. 

 

4. Opvallende momenten in periode 3  

 

Bijspijkerdag  

Woensdag 7 februari 2018 is er wederom 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.  

 

Studiedag 

23 februari 2018 hebben de docenten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. 

 

  



Studiereizen 5v 

Maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart is het studiereizenweek en gaan de leerlingen 

van 5vwo naar het buitenland. Een aantal docenten zal als begeleiding mee gaan, waardoor 

zij die week geen lessen verzorgen. Het rooster zal die week daarom aangepast zijn. Niet 

alle uren kunnen opgevangen worden, maar we streven naar een zo aaneengesloten 

mogelijk rooster voor iedereen.  

 

 

Toetsweek 3  

Tot slot staat voor week 14/15 (3 april – 9 april 2018) de derde toetsweek gepland. Dinsdag 

10 april zijn we  voornemens Duinrell te bezoeken i.v.m. praktisch onderzoek NASK, en ter 

afsluiting van de toetsweek. Deze activiteit is echter nog onder voorbehoud! 

Na toetsweek 3 starten de eindexamentrainingen 5H en 6V. Dat heeft mogelijk invloed op 

het rooster van klas 2.  

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de komende periode. Mocht u nog 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Kerkvliet 

Mw. Drs. Y.A.M. Kerkvliet 

teamleider onderbouw 
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