Beste bijna
Brugklasser...

Informatieavond
dinsdag 5 februari 2019
Start om 19.30 uur (voor ouders
van leerlingen uit groep 8)

Open Huis
zaterdag 9 februari 2019
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 natuurlijk spannend, want een middelbare school kiezen de meeste mensen
maar één keer in hun leven. Je kunt het dus maar beter goed doen.

Een ding staat vast: als je voor het
Bonhoeffercollege kiest, kies je meer!

alleen voor een diploma, maar zorgen we ervoor dat

Of je nu een mavo-leerling bent, een havist, een

toekomst. Om aan te sluiten op die toekomst werk je

vwo-er of gymnasiast, op het Bonhoeffer is van alles

op het Bonhoeffer niet alleen met lesboeken, maar

mogelijk. En op elk niveau bieden we ruimte voor

in de loop van de brugklas ook met een iPad.

talent. Want tijdens en na schooltijd kun je meedoen

Zo ben je straks goed voorbereid op de wereld

aan verschillende extra activiteiten. Zo leer je niet

van morgen!

alles wat je bij ons kunt leren goed past bij jou en je

Eline:
‘‘Ik heb voor het Bonhoeffer gekozen omdat het een heel over
zichtelijke school is en ook heel leuk! Mijn broer zit er ook op, dus
ik kende al wat mensen!’’

Even terug naar het begin
Maar laten we bij het begin beginnen. Kies jij voor het

ervoor dat je je op school snel thuis voelt.

Bonhoeffercollege, dan kom je in één van onze brug-

Op het Bonhoeffercollege geloven we in jou. Bij ons

klassen. Het brugklasjaar start met een introductie-

op school mag iedereen zichzelf zijn. Iedere leerling

programma. Dat doen we omdat je zo je klasgenoten

mag excelleren, maar kan ook hulp en begeleiding

en je mentor meteen goed leert kennen. Ook de twee

krijgen bij het leren.

rechterhanden van de mentor, de ‘4plussers’ (dat zijn
leerlingen uit de vierde klas of hoger), zorgen

Daarbij staan drie dingen voorop:

1. Aandacht

2. Ambitie

3. Actief

We letten op je. We houden niet

Iedereen is ergens goed in en

Leren is meer dan luisteren naar

alleen in de gaten of je lekker in je

daar mag je best trots op zijn.

een docent en boeken bestuderen.

vel zit en of je resultaten bij je pas-

Wij willen dat jij je talent goed

Je speelt zelf een grote rol in wat

sen, maar spreken ook af hoe we

benut en laat zien, maar ook

en hoe je leert. Samen maken we je

dat gaan doen. Zijn we een strenge

dat je nieuwe talenten bij jezelf

‘eigenaar’ van je leerproces. Je leert

school? Dat is moeilijk te zeggen.

ontdekt. We helpen je daarbij

zelfstandig dingen uit te zoeken en

We willen dat je je best doet, je aan

en geven je ruimte om jouw

te doen, zowel binnen als buiten

de regels houdt en vooral dat je weet

talent(en) te onderzoeken en

school. En heb je hulp nodig?

hoe je je naar anderen toe gedraagt.

in te zetten voor jezelf of voor

Geen probleem, samen werken

Is dat streng? Wij vinden van niet.

een ander.

we aan jouw toekomst!

Phileine:
‘‘Ik vind heel veel vakken leuk, vooral art 2D en art 3D en TNO (techniek,
natuur en onderzoek), maar ook wiskunde!’’

Voor jou een brugklas
die bij je past en waarin
je je thuis gaat voelen!
Bij het mavo-, havo- of vwo-advies van de basisschool hebben we voor jou
een passende brugklas. Er zijn klassen voor mavo/havo en voor havo/vwo.
Met een vwo-advies kun je kiezen voor een gymnasiumbrugklas.
Heb je een mavo-advies?
Als je een mavo-advies hebt gekregen en je wilt eruit

het Bonhoeffer ambitieuze vwo-leerlingen in de

halen wat erin zit, dan ben je bij ons aan het juiste

brugklas net dat beetje meer....

adres. Je komt dan altijd in een mavo/havo-klas waar
we je uitdagen het beste uit jezelf naar boven te

Wil je, als vwo-er, nog meer? Beantwoord dan voor

halen. Naast het lesprogramma kun je ook deelne-

jezelf de volgende vragen: Wil je meedoen en mee-

men aan activiteiten om je talenten verder te ontwik-

denken op het hoogste niveau? Houd je van puzzelen

kelen. Denk aan bv. theatersport en de Legoleague.

en lees je graag over van alles en nog wat? Kun je
goed leren en wil je extra hard werken? Ben je geïnte-

Heb je een havo-advies?

resseerd in de Grieken en Romeinen? Vind je het leuk

Dan kun je bij ons in twee brugklassen terecht: de

om te weten hoe een taal in elkaar zit? Kun je logisch

mavo/havo of de havo/vwo-brugklas. Beide brug-

nadenken en kijk je graag verder dan je neus lang is?

klassen bereiden je even goed voor op de havo-

En: geef je niet zo snel op? Dan is onze gymnasium-

opleiding. Vanaf een havo-advies kun je ook kiezen

klas echt iets voor jou! In de gymnasiumklas volg je in

voor de brug+klas. Ben je nieuwsgierig? Ga je graag

de tweede helft van het schooljaar, naast de reguliere

op onderzoek uit en houd je van leren? Dan is onze

vakken, ook de vakken Klassieke Culturele Vorming

brug+klas misschien iets voor jou. In deze klas gaan

(combinatie van Grieks, Latijn en mythologie) en

we anders met de lesstof om; soms wat sneller, soms

Science. Met een vwo-advies kun je ook kiezen voor

juist dieper. Plus = anders. Vooraf kijken we samen

de brug+klas.

of zo’n brug+klas wat voor je is. In deze klas gaat het
niet zozeer om hoe intelligent je bent, maar om hoe

Technasium

je intelligent bent!

In de brugklas krijgen alle leerlingen een periode

Doorstromen naar het vwo is vanuit alle soorten

technasium aangeboden. Je werkt in groepjes aan

brugklassen mogelijk!

speciale opdrachten waarin je zowel onderzoek doet
als ook ontwerpen maakt. Zo kun je ontdekken of

Ook vwo-ers kunnen op het Bonhoeffer meer!

deze stroom in de 2e klas iets voor jou is.

Naast de gecombineerde havo/vwo-brugklas biedt

Gelijke kansen?!
Maar in welke soort brugklas je ook start, het brugklasjaar geeft je de kans te laten zien
wie je bent en wat je kunt. In alle brugklassen geven we dezelfde vakken op het niveau
van de leerlingen. Pas na de brugklas volg je de richting die het beste bij jou past!

Nog meer weten over
het Bonhoeffer?
Dat kan! Allerlei belangrijke, maar zeker ook leuke informatie over onze school
vind je onder de verschillende knoppen op onze website: www.bonhoeffer.nl.

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op

Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseren we

met ons. Natuurlijk geven we je tijdens het bezoek

daarom een informatieavond op 5 februari 2019.

met je basisschool aan het Bonhoeffercollege ook

Vanaf 19.00 uur staat een kop koffie/thee klaar. We

nog voldoende gelegenheid om je vragen te stellen.

starten om 19.30 uur in de aula van de school.

Let op!

Open Huis

Ook groep 8-ers uit Heiloo, Heemskerk, Beverwijk en

Op zaterdag 9 februari 2019 tussen 10.00 en 13.00

de Zaanstreek die niet met hun basisschool langsko-

uur zetten we onze deuren wijd open voor iedereen

men op het Bonhoeffer zijn natuurlijk van harte wel-

die meer wil weten over wie we zijn en wat we doen.

kom om een kijkje op onze school te nemen.

Je kunt dan meteen kennismaken met onze docen-

Voor deze leerlingen organiseren wij twee open

ten en leerlingen. Je mag natuurlijk ook minilesjes

‘inloopmiddagen’ op woensdag 30 januari 2019 en

volgen, een practicum doen, speeddaten met een

woensdag 6 februari 2019. Kijk voor meer informatie

brugklasmentor, je sportief uitleven in de gymzaal of

op onze website onder het kopje ‘groep 8’.

je rond laten leiden door een echte brugklasser.

Informatieavond

Maar Open Huis is vooral sfeer proeven, rond kijken

Ook aan je ouders vertellen we graag wat het

en een goede indruk krijgen. Zo kun je straks de

Bonhoeffercollege voor hen en jou kan betekenen.

juiste keuze maken!

Keuze gemaakt?
Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 12 maart 2019 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeffercollege binnen zijn!
• Vanaf woensdag 17 april 2019 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.

Bonhoeffercollege...
...MEER dan alleen
een diploma.
Gedurende je hele schoolcarrière op het Bonhoeffercollege krijg je de ruimte om meer te leren,
meer te beleven en dus meer ervaring op te doen.
Hier weet je zeker dat je, naast een diploma, straks de school verlaat met een portfolio waarin je
jezelf en al je talenten laat zien. Je krijgt volop de kans om zelf te werken aan je toekomst.
Hoe we dat doen? Kijk hier...

Goede sfeer

Bonhoeffertijd = jouw tijd

Technasium

Samen maken we het gezellig.

Maak je eigen keuzes en

Maak kennis met de

ontdek je talenten.

wereld van bèta en

Werp een blik over de grens
uitwisselingsprogramma’s en
talenkennis opdoen!

het 2e jaar in havo of
vwo voor een
TECHNASIUMKLAS!

Jezelf zijn en het beste uit jezelf halen.
Dat vinden wij belangrijk!
Op het Bonhoeffercollege staan jij en jouw talenten voorop!
Wat wil je nog meer?

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 zichzelf te halen, zodat ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen en hun capaciteiten volop ontplooien. www.svok.nl
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Op excursie naar het buitenland,

techniek en ga vanaf

Goed voorbereid
Ontdek de vakken die bij jou en
je toekomstdromen passen.

