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Leiden, november 2018 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

De leerlingen van de brugklas hebben de eerste periode op de middelbare school achter de rug. Ze hebben 

kennis gemaakt met de grootste veranderingen in hun overgang van de basisschool naar de middelbare school. 

De klas krijgt langzaamaan vorm, het gebruik van de studiewijzer lukt steeds beter, het dagrooster raakt 

bekend en het eerste rapport komt eraan. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot. Het eerste huiswerk en de 

eerste toetsen waren voor veel leerlingen veel, spannend en onbekend. Gelukkig krijgen de leerlingen steeds 

meer grip op de zaak en zijn er zelfs nog een aantal die zeggen dat het huiswerk zo weinig is. Ook de eerste 

toetsweek is voorbij. Deze is vrij rustig verlopen. Knap hoe de leerlingen dit hebben opgepakt en uitgevoerd. De 

klassenvertegenwoordigers kwamen tijdens ons vaste overlegmoment nog met goede feedback en tips die we 

mee kunnen nemen naar periode 2. Bijvoorbeeld dat bij sommige vakken de studiewijzer nog duidelijker aan 

het einde van de les weergegeven kan worden. 

 

Naast alle ‘zakelijke’ activiteiten hebben we ook gezellig gegriezeld tijdens Halloween. Leerlingen en docenten 

kwamen verkleed als pompoenen, heksen, vampiers, spoken, bruiden, koks, ridders en andere engerds. Na een 

spannende en ook wel enge tocht door het spookhuis met levende griezels, kwamen de leerlingen terecht in 

een swingende en versierde aula. We hebben een gezellige avond met elkaar gehad. Er werd flink gedanst, 

leerlingen konden spelletjes spelen en met elkaar op de foto in de speciale photo booth. De griezeligste 

leerlingen werden tijdens de avond in het zonnetje gezet voor hun te gekke outfit. Kortom, het was een 

griezelig gezellige avond!  

 

  
     Lessen op de Mariënpoelstraat    Halloween 2018  
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Ook deze periode wil ik u middels deze periodebrief informeren over de stand van zaken op school. De 

volgende punten zal ik voorbij laten komen. Het is een behoorlijke lijst geworden, maar zeker de moeite waard 

om even goed door te nemen: 

1. Instagram 

2. Bijspijkerdag & Rapport  

3. Tafeltjesavonden 

4. Extra begeleiding leerlingen 

a. Steun-uur 

b. BOB-project 

c. Groeiklas 

d. Aandachttraining 

5. Spelling in de brugklas 

6. Cambridge English 

7. TOPklas Latijn 

8. Decembermaand 

9. Semester 2 

 

1. Instagram  

Sinds vorig schooljaar bestaat er een officieel Instagram account van het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. 

Via foto’s en video’s proberen we het leven bij ons op school weer te geven. Er zijn al vele posts geplaatst over 

de studiereizen, verschillende lessituaties, experimenten, tussenuren en de toetsweek.  

 

Nieuwsgierig? U kunt het account vinden op: https://www.instagram.com/bonamarienpoell/  

We zijn ook te vinden via de Instagram app, dan typt u bonamarienpoell (let op dubbel L) in.  

Het Instagram account met ons eigen logo is de juiste.  

 

Uiteraard gaan wij netjes om met de privacy van onze leerlingen en collega’s. Er wordt dus altijd om 

toestemming gevraagd voor de foto en de plaatsing van de foto. De beheerder van het account is maar één 

docent en die organiseert het gehele account.  

 

2. Bijspijkerdag & Rapport  

Op dinsdag 27 november 2018 wordt de eerste bijspijkerdag van dit schooljaar georganiseerd. Iedere periode is 

er een bijspijkerdag. Op deze dag hebben de leerlingen van onze school 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. Dat kan mondeling of via de ELO. De lesgevende docenten 

hebben diezelfde dag de rapportvergaderingen om met elkaar de ontwikkeling van uw zoon/dochter te 

bespreken. 

 

Vlak na de bijspijkerdag krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. Zit uw kind in klas M1CD of 

M1CE, dan ziet u twee kolommen met cijfers op het rapport staan. De eerste kolom betreft het vwo-cijfer. In 

de tweede kolom staat het havo-cijfer.  

 

Bij de leerlingen in klas M1GAA en M1AB staat alleen het vwo-cijfer. Als bijlage bij het rapport ontvangt u de 

uitslagen van de VAS 0-meting (volgtoets van het Cito/leerlingvolgtoets). De uitslag is in de vorm van een 

leerlingrapport.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd29u8iJHWAhWOaFAKHQmBBpIQjRwIBw&url=http://gse.buffalo.edu/alberticenter&psig=AFQjCNGuZA64UnvUBeInCo1A2KHXNee2iA&ust=1504804693255284
https://www.instagram.com/bonamarienpoell/
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Er is een scheiding in havo en vwo/gym niveau. Dat betekent dat een aantal leerlingen uit klas 1CE de taken op 

havo niveau hebben gemaakt en de overige leerlingen (1ABDE) op vwo niveau. Op het leerling-rapport ziet u 

links de verschillende onderdelen staan die zijn getoetst, het aantal opgaven en het aantal dat daarvan goed 

gemaakt is. Dit leidt tot een bepaalde vaardighedenscore. Daarnaast staan drie tabellen: één voor havo, één 

voor vwo en één voor gymnasium. Hier ziet u per niveau hoe uw kind gescoord heeft in vergelijking met een 

landelijke norm. Voor de leerlingen die de taken op havo niveau hebben gedaan staat er ook een kolom voor 

vmbo gemengd/theoretisch (GT). 

 

De resultaten van toets 0 havo/vwo zullen in het leerling-dossier worden opgenomen en bekend zijn bij de 

mentor. Ook wordt de uitslag van de toets meegenomen bij het bespreken van een leerling in de 

rapportvergaderingen. Deze informatie dient ter ondersteuning van de begeleiding van de leerlingen. 

Misschien hebt u nog vragen of opmerkingen, of is de uitslag van de taken aanleiding om ondersteuning of tips 

van de vakdocenten te vragen of (daarnaast) externe ondersteuning te overwegen. Neemt u in deze gevallen 

contact op met de mentor van uw kind. 

 

3. Tafeltjesavonden VAKdocenten 

Donderdag 6 december en maandag 10 december vinden de tafeltjesmiddagen/ -avonden plaats. Hier kunt u 

informatie uitwisselen met de VAKdocenten over uw zoon/dochter. Wat gaat er al goed op school of tijdens 

het leren van de stof? Wat kan er nog worden verbeterd of wat ervaart u anders dan uw zoon/dochter? Dit zijn 

vragen die centraal kunnen staan tijden het gesprek. We willen u vragen om uw zoon/dochter mee te nemen 

naar het gesprek. Het gaat immers om zijn/haar ontwikkeling en dat willen we met elkaar bespreken. Ieder 

gesprek zal ongeveer 10 minuten duren, onze vraag is daarom om goed voorbereid naar het gesprek te komen. 

Informatie over de inschrijving van tafeltjesavonden ontvangt u in een aparte brief. Ook de eerste bijeenkomst 

van het klankbord staat dan gepland. De uitnodiging wordt binnenkort naar de deelnemende ouders 

verzonden. 

 

4. Extra begeleiding leerlingen 

Steun-uur 

Er zijn op de Mariënpoelstraat heel wat mogelijkheden om extra begeleiding voor onze leerlingen te 

organiseren. Zo hebben we iedere schooldag tijdens het 8e uur een steun- en inhaaluur. Leerlingen uit de 

onderbouw kunnen hier onder leiding van een vakdocent huiswerk afmaken, vragen stellen of een toets 

inhalen.  

 

BoB-project 

In de vorige periodebrief schreven we ook al over ons BOB-project, waarbij leerlingen uit de bovenbouw bijles 

geven aan de leerlingen van de onderbouw. Inschrijven voor deze bijlessen kunt u doen door een email te 

sturen aan mw. Teixeira (t.teixeira@bonaventuracollege.nl ) met de volgende informatie: naam en klas van de 

leerling, bij welk vak (of vakken) bijles wordt aangevraagd en het emailadres van de contactouder/-verzorger.  

 

Groeiklas 

We gaan voor de brugklasleerlingen in periode 2 starten met de ‘Groeiklas’. Dit is een groep leerlingen 

(maximaal 10) waarbij in periode 1 is gebleken dat de overstap naar de middelbare school toch een hele grote 

was. Leerlingen krijgen hun spullen nog niet op orde en vallen cijfermatig bij meerdere vakken uit. Leerlingen 

die gemotiveerd en actief in de les aanwezig zijn, maar nog niet weten hoe ze voor de verschillende vakken 

kunnen/moeten leren. Daar gaan we ze bij helpen. Gedurende 8 weken worden de leerlingen door twee 

docenten: mevrouw Scheffers (docente Frans, intern begeleider en mentor klas 2) en mevrouw Klinkenberg 

(docente Engels, neuropsycholoog en mentor klas 1) begeleid en gecoacht. Wekelijks komt de groep bij elkaar 

tijdens reguliere schooluren. De leerlingen zullen dus wekelijks een les missen. Tijdens de bijeenkomsten wordt 

extra aandacht besteed aan structuur, planning en leren leren.  

mailto:t.teixeira@bonaventuracollege.nl
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Met als doel: lekker in je vel en op niveau op school. Mentoren en docenten zullen in overleg met elkaar 

leerlingen aandragen. We houden wel een maximum van 10 leerlingen aan en zullen in periode 3 starten met 

een nieuwe groep.  

 

Aandachttraining 

Tot slot is er in periode 2 ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de aandachttraining, ook wel bekend als 

Mindfulness. De training wordt verzorgd door mevrouw Nieuwenhuis (docente Nederlands, mindfulness coach 

en mentor klas 2) Het gaat om een training van acht lessen. In de wekelijkse lessen ontdekken de leerlingen dat 

zij hun aandacht kunnen trainen. Door korte aandachtsoefeningen, uitleg, klassengesprekken en verhelderend 

videomateriaal worden leerlingen geprikkeld om zelf te ervaren wat het trainen van de aandacht voor effect 

kan hebben. Thema’s waarop ingegaan wordt zijn: hoe train je nu precies je aandacht/concentratie, ‘drukte in 

je hoofd’, wat is stress, en hoe ga je om met gevoelens en gedachten? De training Aandacht kun je trainen! is 

gebaseerd op de wetenschappelijk onderzochte en effectief bevonden MBSR (mindfulness based stress 

reduction training). De brief om aan te melden vindt u in bijlage I. 

 

5. Spelling in de brugklas 

In periode 2 wordt er bij de leerlingen in de brugklas tijdens de lessen Nederlands een dictee afgenomen om na 

te gaan of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. We bekijken daarnaast de resultaten van de VAS-taken en krijgen 

input van de lesgevende docenten. Dyslexie hoeft lang niet altijd daadwerkelijk het geval te zijn, er kan ook 

sprake zijn van een andere methode op de basisschool of een kleine achterstand. Daarom krijgen de leerlingen 

die opvallende fouten maken vijf weken lang extra spellingsles van mevrouw Zijm. Daarna wordt er wederom 

naar hun capaciteiten op het gebied van spelling gekeken en kunnen we u en de leerling eventueel adviseren 

om door te testen op dyslexie. Mocht uw zoon/dochter opvallen, dan ontvangt u daarover bericht. 

 

6. Cambridge English 

De resultaten van de entree-test Cambridge English worden door mevrouw van Ham (Cambridge coördinator) 

via de ELO met de leerlingen gedeeld. De les Cambridge English start na de toetsweek op maandag 19 

november 2018. 

 

7. TOPklas Latijn 

De Mariënpoelstraat maakt het voor goed presterende brugklasleerlingen in het VWO mogelijk alsnog in te 

stromen in het gymnasium. In periode 3 en 4 wordt voor deze leerlingen een TOPklas Latijn gegeven. We 

brengen u nu alvast op de hoogte, zodat u met uw zoon/dochter de tijd heeft om hierover te overleggen en de 

argumenten voor en tegen goed kunt afwegen.  

 

Leerlingen in de gymnasiumbrugklas krijgen sinds het begin van het schooljaar 2 uur Latijn. Leerlingen uit de 

andere brugklassen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar 2 gymnasium, maar moeten 

dan ook de TOPklas Latijn gevolgd hebben. Het programma is zodanig dat het mogelijk is het programma voor 

de brugklas bij te werken. In bijlage II vindt u de bijbehorende brief.  

 

8. Activiteiten  

Ook in periode 2 staan er weer een aantal leuke en belangrijke activiteiten op het programma voor de 

leerlingen uit de brugklas. 

 

BOX-OUT project 

Begin december krijgen de leerlingen uit de brugklas het BOX-OUT project tijdens de LO-lessen. Dit project 

wordt verzorgd door ZZ-Leiden Basketbal. Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, 

bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Met deze 

ontwikkeling in de samenleving heeft Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal samen met Zorg en Zekerheid het 

project ‘BOX-OUT’ opgezet.  
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Met BOX-OUT wil de club de sociale competenties van jongeren in het voortgezet onderwijs vergroten en hen 

stimuleren om gezonder te leven door structureel te sporten met als uiteindelijk doel gedragsverandering te 

realiseren. De Nederlandse Basketbal Bond heeft hiervoor een programma voor scholen ontwikkeld, genaamd 

STAR. Dit staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. STAR-gecertificeerde trainers van Zorg en 

Zekerheid Leiden Basketbal hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar BOX-OUT: 

 Sportiviteit: in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fairplay maar ook gezondheid;  

 Teamwork: samenwerken, sociaal gedrag en anderen maatschappelijke gedragingen; 

 Acceptatie: het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, zo 

ook het accepteren van bepaalde normen en waarden;  

 Respect: samengevat alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, 

beleefdheidsvormen, plaaggedrag en pestgedrag, met humor de spanning doorbreken. 

 

Op de Mariënpoelstraat willen wij bijdragen aan de vorming van onze leerlingen tot mensen die 

verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen en zich willen inzetten voor de leefbaarheid en 

duurzaamheid van de maatschappij. Ons schoolklimaat kenmerkt zich door onderling respect, 

medeverantwoordelijkheid en bereidheid om te leren. Redenen temeer om deel te nemen aan het project 

BOX-OUT. 

 

Decembermaand 

De decembermaand is een belangrijke maand op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Het is een maand 

waarin we met zijn allen de gezelligheid opzoeken, maar ook stilstaan bij diegenen die het wellicht minder 

gezellig hebben op dat moment. Daar zetten we ons met de hele school voor in, zodat ook zij een fijn moment 

mogen beleven. 

 

 
Lichtjesavond 2017 

 

Sinterklaas 

Woensdag 5 december 2018 vieren de leerlingen met hun eigen klas het Sinterklaasfeest. Het 1e tot en met het 

4e uur volgen zij gewoon les volgens het reguliere rooster. Het 5e en 6e uur komen de pakjes en surprises 

tevoorschijn en viert de klas samen met de mentoren en de hulpmentoren het feest. 

 

Lichtjesavond 

De lichtjesavond vindt dit jaar op dinsdag 18 december 2018 plaats. De leerlingen van klas 1 en 2 bereiden deze 

avond samen met de mentoren en hulpmentoren voor. Voor het goede doel ontwerpen de leerlingen in kleine 

groepjes een eigen bedrijfje. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het verkopen van thee/koffie of eigen 
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gemaakte taarten en cupcakes, maar er worden ook nagelstudio’s, wensbomen en fotohoekjes opgezet. We 

mogen ook niet het ‘Rad van Fortuin’ in de aula vergeten en de verschillende muzikanten die op die avond 

spelen. Een leuk accent is dat alle lichten in de school uit gaan en de verschillende kraampjes verlicht worden 

door sfeervolle kerstverlichting. Met al deze activiteiten proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

“Favela Streets”. Deze stichting leidt kinderen op in Rio de Janeiro en Port au Prince om rolmodel te zijn voor 

hun leeftijdsgenoten. Dit jaar breiden zij het project uit naar Curaçao. Door middel van het eeuwenoude 

spelletje voetbal leren de kinderen samen te werken, regels en afspraken na te leven, te organiseren en biedt 

deze stichting de kinderen een mogelijkheid om van een opleiding te genieten. Daar willen we graag een 

steentje aan bijdragen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom! Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en 

oma’s kunnen allemaal genieten van deze feestelijke markt. Om 21.00 uur gaan alle lichten weer aan en ruimen 

we met zijn allen op. Op woensdag 19 december 2018 hebben de leerlingen het 1e uur vrij om bij te komen van 

alle festiviteiten.  

 

Kerstin 

Ieder jaar staan we op het Bonaventuracollege ook stil bij de ouderen onder ons. Dit doen we tijdens de Kerstin 

op donderdag 20 december 2018. Inwoners van de bejaardentehuizen in en rondom de omgeving Leiden 

worden uitgenodigd om een kerstshow bij te wonen. De show wordt volledig door docenten en leerlingen 

ontworpen en uitgevoerd. Tegelijkertijd geniet men van heerlijke hapjes en drankjes, geserveerd door onze 

eigen leerlingen. Mochten opa’s en oma’s van de leerlingen ook geïnteresseerd zijn, dan zijn zij van harte 

welkom vanaf 14.00 uur. Wilt u hen dan opgeven bij de mentor van de klas. De leerlingen zijn deze dag na het 

4e uur uit, tenzij zij meehelpen die middag. 

 

Kerstontbijt 

Op vrijdag 21 december 2018 sluiten we het kalenderjaar met alle leerlingen af tijdens een gezamenlijk 

kerstontbijt en kerstshow. We blikken terug op de eerste maanden op school en overhandigen de opbrengst 

van de lichtjesavond aan het goede doel. De mentoren bereiden deze ochtend met de leerlingen voor. 

 

 
Kerstfeest 2017 

Toetsweek 2 en Skiën 

Op maandag 14 januari 2019 start toetsweek 2 en dit jaar sluiten we die af door met alle brugklassen te gaan 

skiën. Er zijn die dag geen toetsen, we gaan met zijn allen naar SnowWorld. Tegen die tijd ontvangt u hierover 

nog verder bericht. Met deze activiteit vieren we met elkaar dat we het eerste half jaar op de middelbare 

school hebben afgerond. Deze activiteit is voor alle leerlingen verplicht. Leerlingen die wegens 

omstandigheden niet de piste op mogen/kunnen, krijgen onder begeleiding een andere opdracht mee. 
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9. Semester 2. 

Dinsdag 22 januari 2019 start semester 2. Houd het rooster dan goed in de gaten! We starten dan de tweede 

helft van het schooljaar en dit gaat gepaard met een nieuw rooster. Dit gebeurt in verband met wisselingen van 

een aantal vakken, zoals tekenen en handvaardigheid, de TOPklassen en het aantal uur lichamelijke opvoeding. 

Bekijk samen met uw zoon/dochter goed het algemene rooster tegen die tijd in de ELO! 

 

Kortom, een behoorlijk druk programma voor de leerlingen en voor u. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

ons altijd bereiken via de mail.  

 

Wij wensen u en de leerlingen alvast hele fijne feestdagen toe en een gezond en leerzaam Nieuwjaar! 

 

 
Favela Street 2016-2017 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de mentoren, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas en klas 2 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl  

mailto:j.wilmot@bonaventuracollege.nl
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Bijlage I: Brief aandachttraining voor leerlingen 

 

Beste ouders, 

 

In periode 2 en 3 is het voor uw zoon of dochter mogelijk om mee te doen aan een aandachttraining, ook wel 

bekend als Mindfulness. De training wordt verzorgd door mevrouw M. Nieuwenhuis in de onderbouw en door 

mevrouw F. de Jong in de bovenbouw. Het gaat om een training van 8 lessen.  

 

Informatie over de training: 

De aandacht is een instrument dat we gebruiken bij alles wat we doen, zeker op school. Alleen leren we vaak 

niet hoe we dat instrument ten volle kunnen benutten. Het trainen van de aandacht en deze bewust kunnen 

richten is een vaardigheid die voor opgroeiende jongeren onontbeerlijk is, zeker in deze hectische tijd. Er wordt 

veel van jongeren gevraagd, ook hun leven is vol en snel. Bij een aantal jongeren leidt dit tot slechte 

concentratie, stress en gejaagdheid, onzekerheid en kwetsbaarheid. Aandachttraining geeft jongeren 

handvatten om op een ontspannen manier om te gaan met de taken en de keuzes die op hun pad komen. Door 

de aandacht te trainen leren zij bewuster aanwezig te zijn in het ‘nu’. Dit kan bijdragen aan betere concentratie 

en betere prestatie op het gebied van school, sport, kunst, muziek. 

 

De training Aandacht kun je trainen!  

In de acht wekelijkse lessen ontdekken de leerlingen dat zij hun aandacht kunnen trainen. Door korte 

aandachtsoefeningen, uitleg, klassengesprekken en verhelderend videomateriaal worden leerlingen geprikkeld 

om zelf te ervaren wat het trainen van de aandacht voor effect kan hebben. Thema’s waarop ingegaan wordt 

zijn: hoe train je nu precies je aandacht/ concentratie, ‘drukte in je hoofd’, wat is stress, en hoe ga je om met 

gevoelens en gedachten? De training Aandacht kun je trainen! is gebaseerd op de wetenschappelijk 

onderzochte en effectief bevonden MBSR (mindfulness based stress reduction training). 

 

Aanmeldingsformulier: Aandachttraining voor leerlingen 

U kunt uw zoon / dochter aanmelden door onderstaand briefje mee te geven aan de betreffende docent. Of 

door een e-mail te sturen naar: m.nieuwenhuis@bonaventuracollege.nl  

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas:   …………………………………………………………………………………………… 

Periode 2 of 3: …………………………………………………………………………………………… 

Is in de gelegenheid om mee te doen: 

O  Onderbouw: maandag het 8ste uur 

O Onderbouw: dinsdag het 8ste uur 

 

Eventueel verzuim van andere lessen zal met betrokken mentoren en docenten worden besproken. 

Wij zien de aanmelding graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, Mw M. Nieuwenhuis en mw F. de Jong 

mailto:m.nieuwenhuis@bonaventuracollege.nl
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Bijlage II: Brief TOPklas Latijn 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

De Mariënpoelstraat maakt het voor goed presterende brugklasleerlingen in het VWO mogelijk alsnog in te 

stromen in het gymnasium. In periode 3 en 4 wordt voor deze leerlingen een TOPklas Latijn gegeven. 

Leerlingen in de gymnasiumbrugklas krijgen sinds het begin van het schooljaar 2 uur Latijn. Leerlingen uit de 

andere brugklassen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar 2 gymnasium, maar moeten 

dan ook de TOPklas Latijn gevolgd hebben. Het programma is zodanig, dat het mogelijk is het programma voor 

de brugklas af te werken. 

 

Voorwaarden om het traject instroom gymnasium te starten: 

De ouders/verzorgers van de leerling laten vóór 11 januari 2019 per mail of strookje weten aan de mentor of 

hun zoon/dochter geïnteresseerd is in een eventuele overstap naar het gymnasium.  

Een leerling staat bij Rapport 1 gemiddeld een 7,0 of hoger op vwo-niveau (hoog) voor de vakken Frans, 

Nederlands, Engels, Wiskunde en Geschiedenis. De docenten van deze vakken adviseren positief m.b.t. het 

volgen van het vak Latijn.  

 

Wat betekent dat concreet? 

 Definitieve deelname hangt af van een gecontinueerde positieve advisering bij Rapport 2.  

 De leerling volgt in periode 3 en 4 TOPklas Latijn. 

 Latijn in de brugklas is een echt vak, met bijbehorend huiswerk, toetsen en rapportcijfers. 

 Een leerling kan alleen naar 2 gymnasium als de TOPklas Latijn is gevolgd. 

 Een leerling die TOPklas Latijn heeft gevolgd, hoeft niet, maar mag naar het gymnasium. 

 Het rapportcijfer voor de TOPklas Latijn telt alleen mee bij de overgang als een leerling naar  

 2 gymnasium wil en kan. Het cijfer moet dan voldoende zijn. 

 In 2 gymnasium krijgt de leerling 3 uur Latijn en 2 uur Grieks in de week. 

 

Mijn zoon/dochter wil deelnemen aan de TOPklas Latijn om eventueel een overstap te maken naar  

2 gymnasium aan het einde van het schooljaar 2018-2019. 

 

Naam leerling:  …………………………………………………………………………………. 

Klas:   …………………………………………………………………………………. 

Mentor:  …………………………………………………………………………………. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor. 

 

Mede namens de mentoren, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider Brugklas en klas 2 

J.wilmot@bonaventuracollege.nl  
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