
Beste bijna  
Brugklasser...

Informatieavond  
dinsdag 28 januari 2020

Start om 19.30 uur (voor ouders 

van leerlingen uit groep 8)

Open Huis  
zaterdag 1 februari 2020

Tussen 10.00 en 13.00 uur



Beste bijna brugklasser,

Nog even en dan maak je de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
Dat is spannend maar ook leuk! Je gaat heel veel nieuwe dingen ervaren en leren. 
Voor het maken van een goede keuze heb je informatie over de scholen nodig. We 
hopen dat deze folder je alvast laat zien wat het Bonhoeffercollege je te bieden heeft 
en wat voor mensen hier zoal rondlopen. Lees de verhaaltjes van de leerlingen 
maar en ontdek zo waar zij mee bezig zijn, waarom zij voor het Bonhoeffer gekozen 
hebben en wat ze van de school vinden.

Bonhoeffercollege: een ‘gewone’ school
Ja, dat zijn we ook, want je volgt hier gewoon les-
sen in allerlei vakken. Die lessen krijg je in verschil-
lende vaklokalen van verschillende docenten. Naast 
Nederlands, wiskunde en Engels krijg je in de brug-
klas ook Frans, biologie, aardrijkskunde, geschie-
denis, muziek, LeVo, LO, art2d, art3d, TNO en O&O. 
Benieuwd wat die afkortingen betekenen? Ga maar 
zoeken op onze website!

Bonhoeffercollege: een bijzondere school
Ja, dat zijn we óók (vinden we zelf    ). Heel veel leerlin-
gen zeggen dat ze echt helemaal zichzelf kunnen zijn 
en zich hier thuis voelen. En je kunt ook veel bijzondere 
dingen doen, zoals theatersport, plusklas, Legoleague, 
technasium of gymnasium. In de 2e en 3e klas kies je 
in plustijd voor bijzondere activiteiten (modules) zoals 
bv. portretfotografie, Cambridge Engels, sport of pro-
grammeren. En in de hogere klassen kan je ook kiezen 
uit andere, bijzondere vakken zoals bijvoorbeeld NLT 
(Natuur, Leven & Technologie), filosofie, of je kiest een 
kunstvak om examen in te doen.



Voor jou een brugklas 
die bij je past en waarin 
je je thuis gaat voelen!
Heb je een mavo-advies?
Als je een mavo-advies hebt gekregen kom 
je altijd in een mavo/havo-klas waar we je 
uitdagen het beste uit jezelf naar boven te 
halen. Naast het lesprogramma kun je ook 
deelnemen aan activiteiten om je talenten 
verder te ontwikkelen. Denk aan bv. thea-
tersport en de Legoleague.

Heb je een havo-advies?
Dan kun je bij ons in twee brugklassen 
terecht: een mavo/havo of een havo/
vwo-brugklas. Beide soorten brugklassen 
bereiden je even goed voor op de havo-op-
leiding. Vanaf een havo-advies kun je ook 
kiezen voor de brug+klas. Ben je nieuws-
gierig? Ga je graag op onderzoek uit en 
houd je van leren? Dan is onze brug+klas 
misschien iets voor jou. In deze klas gaan 
we anders met de lesstof om; soms wat 
sneller, soms juist wat dieper. Plus = anders. 
Vooraf kijken we samen of zo’n brug+klas 
wat voor je is. In deze klas gaat het niet 
zozeer om hoe intelligent je bent, maar om 
hóe je intelligent bent! Doorstromen naar 
het vwo is vanuit alle soorten brugklassen 
mogelijk!

Ook vwo-ers kunnen op het 
Bonhoeffer meer!
Naast de gecombineerde havo/vwo-brug-
klas bieden we vwo-leerlingen in de brug-
klas nog iets bijzonders. Wil je, als vwo-er, 
nog meer? Dan is de gymnaisumklas echt 
iets voor jou! Houd je van puzzelen 
en lees je graag over van alles en nog wat? 
Kun je goed leren en wil je extra hard wer-
ken? Ben je geïnteresseerd in de Grieken 
en Romeinen? Vind je het leuk om te weten 
hoe een taal in elkaar zit? Kun je logisch 
nadenken en kijk je graag verder dan je neus 
lang is? En: geef je niet zo snel op? Dan is 
onze gymnasiumklas echt iets voor jou! 

Luuk (2 havo) over de Schoolband

Voor de schoolband moet je auditie doen. Jaarlijks 
doen er zo’n 25 zangers en musici aan mee. De band 
begeleidt zowel de Kerst- als de grote theaterpro-
ductie in april. 

Luuk: Ik had al zin om mee te doen want ik speel al 
5 jaar piano. De auditie viel wel mee maar het was 
wel spannend om voor anderen te spelen. Het is heel 
gezellig en we spelen leuke stukken, allemaal pop- en 
rocksongs. 

Waarom Bonhoeffer? Omdat al mijn vrienden er heen 
gingen. Ik zit nu in de 2e klas ook nog bij veel leerlingen 
van de basisschool. Tijdens het Open Huis zag het er 
allemaal heel leuk uit.

Wat is meegevallen? Ik verwachtte heel veel toetsen 
te krijgen, maar dat valt erg mee. Er valt eigenlijk niks 
tegen!

Wat wil je later worden? Denk ik nog helemaal niet 
over na, misschien ga ik de winkel van mijn vader over-
nemen!

Waarom zou je voor deze school kunnen kiezen? Er is 
een gezellige sfeer en de docenten geven goed les. 



In de gymnasiumklas volg je in de tweede 
helft van het schooljaar ook de vakken 
Klassieke Culturele Vorming (combinatie van 
Grieks, Latijn en mythologie) en Science. 
Met een vwo-advies kun je ook kiezen voor 
de brug+klas.

Technasium
In de brugklas krijgen alle leerlingen 2x 
een technasium project aangeboden. Je 
werkt in groepjes aan speciale opdrachten 
waarin je zowel onderzoek doet als ook 
ontwerpen maakt. Zo kun je ontdekken of 
deze stroom in de 2e klas iets voor jou is.

Als je kiest voor het Bonhoeffer
Dan kom je al voor de zomervakantie op een 
woensdagmiddag naar het Bonhoeffer om 
kennis te maken met je mentor en je nieuwe 
klas. Het brugklasjaar start met een intro-
ductieprogramma. Dat doen we omdat je zo 
je klasgenoten en je mentor meteen goed 
leert kennen. 

Op het Bonhoeffer geloven we in jou 
en elkaar: 3xV
Bij ons op school kan iedereen in vrijheid 
zichzelf zijn. Iedere leerling mag uitblinken, 
maar kan ook hulp en begeleiding krijgen 
bij het leren. Bij vrijheid hoort ook  
verantwoordelijkheid: want als ik me te 
vrij gedraag zou dat ten koste van jouw 
vrijheid kunnen gaan. Daar moet ik dus 
rekening mee houden. Aan de andere kant 
geven we je ook veel vertrouwen dat je 
jezelf, de ander en je omgeving respecteert. 

Wat vinden Roos, Fem en Jort 
(2 gym) van het gymnasium? 

Fem doet gymnasium omdat Grieks en Latijn 
haar wel interessant lijken. Roos weet nog 
niet wat zij later wil worden, dus doet ze het 
hoogste niveau en dan heeft ze nog alle opties 
open. Het ging Jort vorig jaar heel goed af in 
de brugklas en hij zag dus geen reden om te 
stoppen!

Ideeën over gymnasium? Roos: We gaan 
veel teksten lezen, veel van vroeger, echt heel 
lang geleden en veel over de oudheid leren. 
Dat vind ik heel interessant. Fem: Twee nieuwe 
talen leren kennen en daar steeds beter in 
worden. Jort: Ik leer Grieks en Latijn omdat 
het daarmee makkelijker is om andere talen te 
leren.

Wat wil je later worden? Jort: Nog geen 
idee... profvoetballer haha, maar daar heb ik 
school niet voor nodig! Fem: Iets in de medi-
sche wereld of de horeca, ik weet het nog niet 
helemaal. Roos: Echt nog geen idee, maar 
denk wel iets met wiskunde. Logisch leren 
nadenken ligt me wel. Talen zijn niet logisch. 
Fem: Bij mij juist andersom: ik ben goed in 
talen maar heb meer moeite met wiskunde.

Waarom Bonhoeffercollege gekozen? Roos: 
Ik vind het een heel overzichtelijke school, fijne 
sfeer. Fem: Ik was naar het open huis geweest, 
heel overzichtelijk, wilde gymnasium doen en 
sprak mensen die hier op school zitten en daar 
kreeg ik goede berichten van. Jort: Ik vind de 
school ook overzichtelijk, kende al veel men-
sen die hier zaten en kreeg er goede dingen 
over te horen! Hier wordt niet gevochten! 



Allerlei belangrijke en leuke informatie over onze 
school vind je op onze website: www.bonhoeffer.nl.

Informatieavond
Ook aan je ouders vertellen we graag wat het 
Bonhoeffercollege voor hen en jou kan betekenen. 
Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseren we 
daarom een informatieavond op dinsdag 28 januari 
2020. Vanaf 19.00 uur staat een kop koffie/thee klaar. 
We starten om 19.30 uur in de aula van de school.

Open Huis
Op zaterdag 1 februari 2020 tussen 10.00 en 13.00 
uur zetten we onze deuren wijd open voor iedereen 
die meer wil weten over wie we zijn en wat we doen. 
Je kunt dan meteen kennismaken met onze docenten 

en leerlingen. Je mag natuurlijk ook minilesjes volgen, 
een practicum doen, speeddaten met een brugklas-
mentor, je sportief uitleven in de gymzaal of je rond 
laten leiden door een echte brugklasser. Maar Open 
Huis is vooral sfeer proeven, rond kijken en een goede 
indruk krijgen. Zo kun je straks de juiste keuze maken!

Let op!
Ook groep 8-ers uit Heiloo, Heemskerk, Beverwijk en 
de Zaanstreek die niet met hun basisschool langsko-
men op het Bonhoeffer zijn natuurlijk van harte wel-
kom om een kijkje op onze school te nemen.  
Voor deze leerlingen organiseren wij twee open 
‘inloopmiddagen’ op woensdag 5 februari en  
woensdag 12 februari 2020. Kijk voor meer informa-
tie op onze website onder het kopje ‘groep 8’.

Nog meer weten?  

Isabel en Rens (2 havo) over Technasium

Waarom voor technasium gekozen? Isabel: Ik 
vind het leuk om wat meer met technische vakken 
te doen, ben meer van doen dan van leren en dan 
past dit goed bij mij! Samenwerken is heel leuk 
en ik kan meer zelf beslissen wat je in de les gaat 
doen. Rens: Ik wil iets met techniek gaan doen en 
kijk naar de toekomst, dus aan technasium heb ik 
echt wat. Tijdens het laatste project in de brugklas 
mocht ik ook dingen maken en bouwen. Dat gaf 
de doorslag.

Wat wil je later doen? Isabel: Vroeger wilde ik 
wel juf worden, maar nu geen idee… Rens: Ik wil 
niet de hele dag stilzitten maar ook echt iets met 
mijn handen doen.

Waarom Bonhoeffercollege? Isabel: Vanwege 
het technasium, dat klonk heel leuk en uitdagend! 
Rens: Leek me een heel leuke school en ook van-
wege de technasiumafdeling.

Sepp en Casper uit klas B10 over de 
Legoleague groep  

We maken Legorobots en bepalen helemaal zelf hoe 
die eruit zien. Als we denken dat hij af is dan gaan 
we hem programmeren. Dan kunnen we zelf sturen 
wat hij allemaal moet kunnen, zoals: rijden, rondjes 
draaien, schieten, hoe hard hij gaat, enz. We hebben 
thuis ook heel wat technisch Lego en een EV3, dat 
is een set met sensoren en motortjes waarmee je 
een robot kunt maken. Via Bluetooth kunnen we 
hem besturen en in de app op een computer kan 
je hem programmeren. Als we dit in de 2e klas ook 
doen kunnen we met een wedstrijd meedoen. Het 
Bonhoeffer doet hier al jaren aan mee.

Casper wil later wel verder in de techniek, Sepp 
weet het nog niet. Hij houdt ook van sporten. Ze 
willen allebei graag gymnasium doen en dat kan 
alleen op het Bonhoeffer. Ze vinden het fijn dat 
ze met leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar 
zitten.



Keuze gemaakt?
Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
•  Uiterlijk maandag 9 maart 2020 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeffercollege binnen zijn!
•  Vanaf vrijdag 17 april 2020 hoor je via een brief of je bent toegelaten tot een van onze brugklassen.
•  Voor de zomervakantie ontvangen we alle nieuwe brugklassers en maak je kennis met je toekomstige 

klasgenoten en je mentor.
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Bonhoeffercollege:
Pieter Kieftstraat 20, Postbus 316, 1900 AH Castricum

T: (0251) 65 91 19 | E: info@bonhoeffer.nl | I: www.bonhoeffer.nl

Het Bonhoeffercollege maakt deel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK wil mensen motiveren het beste uit zich-
zelf te halen, zodat ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen en hun capaciteiten volop ontplooien. www.svok.nl

Lisa en Jere uit B1 zitten in een mavo/havo klas

Waarom Bonhoeffercollege? Lisa: Toen ik 
hier kwam voelde ik me meteen heel erg thuis. 
Ik voelde me echt welkom op deze school, bij 
de andere scholen was het wat saai en leeg. 
Jere: Mijn advies was tussen mavo en havo in 
en deze school heeft zo’n brugklas, dus dat 
komt mooi uit.

Wat valt er mee? Lisa: Tot nu toe: de meeste juf-
fen en meesters (oh nee: mevrouw en meneer) zijn 
wel heel erg aardig! Jere: Alles komt tot nu toe uit 
zoals ik me had voorgesteld. En we zitten bij een 
aantal leerlingen in de klas die we ook van vorig 
jaar al kenden.

En wat valt tegen? Jere: Eigenlijk niks! Ja toch: in 
de drukte worden de bruggers nogal eens opzij 
geduwd... Lisa: Veel huiswerk en een zware tas!

In welke afdeling zitten jullie denk je volgend 
jaar? Lisa & Jere: Geen idee nog, maakt nu ook nog 
niet zoveel uit. We doen ons best en zien wel!

Wat word je later? Lisa: Ik wil later heel veel wor-
den: actrice of iets met dieren? Jere: Nog geen idee, 
denk er wel over na. Wat zeker niet? Iets met dieren 
(haha).

Waarom zou je voor Bonhoeffer kiezen? Ze vin-
den het een mooie, grote school maar niet te - je 
kan je snel thuis voelen hier. Je moet je gevoel vol-
gen bij het kiezen!  

Theatersport Lisa doet ook mee aan theatersport. 
Brugklas leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven 
en werken dan een paar maanden aan een  
bijzondere presentatie. Kijk voor meer info op 
www.theaterbonhoeffer.nl  
Lisa: Ik vind het heel leuk, je doet veel spelletjes 
en dingen om kennis te maken. Heel grappig: de 
meneer die het geeft heeft dezelfde naam als 
mijn hamster! Ik heb bijvoorbeeld al geleerd wat 
je moet doen op een podium. Ik heb het gekozen 
omdat ik actrice wil worden en ik vind acteren heel 
leuk, ik kreeg die ervaring in de groep 8 musical!


