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Beste bijna brugklasser,
Over een paar maanden maak je de keuze voor een nieuwe school en over ruim een half jaar kan je
al één van onze nieuwe leerlingen zijn! Natuurlijk is dat spannend maar ook superleuk!
Je gaat bij ons 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 maar waar de leerlingen
mee bezig zijn, waarom zij voor het Bonhoeffer gekozen hebben en wat ze van de school vinden.
Bonhoeffercollege: een ‘gewone’ school

Bonhoeffercollege: een bijzondere school

Ja, dat zijn we ook, want je volgt hier gewoon lessen in
allerlei vakken. Die lessen krijg je in verschillende vaklokalen van verschillende docenten. Naast Nederlands,
wiskunde en Engels krijg je in de brugklas ook Frans,
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, LeVo, LO,
art2d, art3d, TNO en O&O.

Ja, dat zijn we óók (vinden we zelf). Heel veel leerlingen
zeggen dat ze hier echt helemaal zichzelf kunnen zijn en
zich thuis voelen in ons gebouw. Je kan 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, extra sport of
programmeren. En in de hogere klassen kan je ook kiezen
uit andere, bijzondere vakken zoals bijvoorbeeld NLT
(Natuur, Leven & Technologie), filosofie, of een kunstvak
om examen in te doen.

LeVo = levensbeschouwelijke vorming, LO = lichamelijke
opvoeding, art2d = tekenen, art3d = handvaardigheid,
TNO = techniek , natuur en onderzoek,
O&O = Onderzoek en ontwerpen.

Anna komt van de Juliana van Stolberg school en heeft
voor het Bonhoeffer gekozen omdat er een brug+klas is
en omdat de sfeer heel leuk en gezellig is. Ze ziet dat wij
hier goed met elkaar omgaan en ze voelt dat iedereen
elkaar respecteert zoals hoe hij/zij is.
Isai komt van De Wissel in Uitgeest. Voor hem is het
een kleine 20 min fietsen naar school. Hij koos voor het
Bonhoeffer omdat het een heel leuke
school is. En hij vindt de indeling van de
lokalen heel makkelijk te onthouden.

Anna en
Isai uit de
“Ik had een oppas die op het
brug+klas Anna:
Bonhoeffer zit. Verder vond ik de Open

Dag en het bezoek met groep 8 belangrijk. Ik raad deze
school aan omdat iedereen elkaar accepteert en niemand
een grap maakt over hoe een ander eruit ziet.”

Waarom de +klas? Isai: “Op de basisschool deed ik

ook extra dingen maar ik vond de uitleg vaak lang duren.”
Anna: “Ik had meer uitdaging nodig en vind het heel leuk
hoe ze in de plusklas te werk gaan. Nu is er veel meer
uitdaging: je gaat anders om met projecten. Soms duurt
het langer en onderzoeken we ook meer. Bij geschiedenis
maken we bijvoorbeeld een bordspel over de Romeinen.”

Wat valt tot nu toe mee of tegen?
Isai: “Er is nu niks wat tegenvalt. Engels valt heel erg mee,
wiskunde ook.” Anna: “Wat meevalt is dat je gewoon naar
je telefoon kijkt en meteen weet waar je moet zijn. Wat
tegenvalt is de hoeveelheid overhoringen en proefwerken.”
Anna’s leukste vakken zijn LO, Engels, Nederlands, TNO en
Levensbeschouwing. Voor Isai zijn dat vooral wiskunde,
TNO en geschiedenis. Allebei vinden het mentormoment
heel leuk. Het is gezellig met de klas en mentor en ze
doen meestal leuke dingen zoals spelletjes over meningen
bijvoorbeeld. Ze zijn ook heel blij met hun mentor.

.

Heb je een vmbo-tl-advies?

Als je een vmbo-tl-advies hebt gekregen kom je altijd in
een vmbo-tl/havo-klas waar we je uitdagen het beste
uit jezelf te halen. Naast het lesprogramma kun je ook
deelnemen aan activiteiten om je talenten verder te
ontwikkelen. Denk aan bijvoorbeeld theatersport en de
Legoleague.

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! In de gymnasiumklas volg je ook Klassieke Culturele Vorming (een
combinatie van Grieks, Latijn en mythologie). Met een
vwo-advies kun je ook kiezen voor de brug+klas (zoals je
hiervoor kunt lezen).

Heb je een havo-advies?

Technasium In de brugklas krijgen alle leerlingen 2x

Dan kun je bij ons in twee brugklassen terecht:
een vmbo-tl/havo of een havo/vwo-brugklas. Beide soorten brugklassen bereiden
je even goed voor op de havo-opleiding.
Vanaf een havo-advies kun je ook kiezen
voor de brug+klas. Ben je nieuwsgierig?
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 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 hoe je intelligent bent! Doorstromen naar het vwo is
vanuit alle soorten brugklassen mogelijk!

een technasiumproject 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 havo of vwo iets
voor jou is.

Ook vwo-ers kunnen op het Bonhoeffer meer!

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.

Voor jou een
brugklas die
bij je past en
waarin je je
thuis gaat
voelen

Naast de gecombineerde havo/vwo-brugklas bieden we
vwo-leerlingen in de brugklas nog iets bijzonders. Wil je,
als vwo-er, nog meer? Wil je meedoen en denken op het
hoogste niveau? Houd je van puzzelen en lees je graag
over van alles en nog wat? Kun je goed leren en wil je
extra hard werken? Ben je geïnteresseerd in de Grieken
en Romeinen? Vind je het leuk om te weten hoe een taal

Als je kiest voor het Bonhoeffer

Dan kom je al voor de zomervakantie
op een woensdagmiddag eind juni naar
het Bonhoeffer om kennis te maken met
je mentor en je nieuwe klas. Het brugklasjaar start op dinsdag 24 augustus
met een introductieprogramma. Dat doen we omdat je zo
je klasgenoten en je mentor meteen goed leert kennen.

Op het Bonhoeffer geloven we in jou en elkaar

Syrah woont in Castricum en voor Sem is het vanuit
Heemskerk zo’n 25 minuten fietsen.
Syrah: “Verschil met de basisschool is groot. In groep 8
werd veel herhaald en ik was altijd snel klaar. Ik kreeg
niks nieuws meer. Nu leren
we veel nieuwe dingen en er
wordt op een leuke manier
lesgegeven. Het is hier veel
afwisselender en we hebben
meer vrijheid.”
Sem: “Qua vrienden is het anders dan op de basisschool.
Het voelt wat vrijer hoe we met elkaar omgaan. Mijn

Syrah en Sem:
“Het huiswerk
valt mee.”

ik erg leuk, met name dat ik het straks ook kan kiezen in
de 2e klas. Vooral omdat de school wat kleiner is, voel je
je hier snel thuis.”

Wat valt tegen en wat valt mee? Voor Syrah valt
het huiswerk mee, ze had meer verwacht. Goed dat het
wordt opgebouwd. Er is niet heel veel tijd tijdens de
leswisseling, ze voelt zich dan wat opgejaagd... vooral de
eerste weken. Nu gaat dat beter.
Ook voor Sem is de hoeveelheid huiswerk meegevallen
hoewel het nu wat meer wordt. De B-gang is erg druk
maar het balkon is wel handig. Je hebt weinig tijd tussen
de lessen om iets te pakken of weg te leggen.
Syrah vindt Engels en Nederlands erg leuk, vooral het
(voor)lezen en de methode Learnbeat. Sem vindt geschiedenis (vanwege de docent) en Engels erg leuk.
Syrah: “Mijn schooladvies was vwo en ik hoop naar 2
vwo door te kunnen gaan. In het begin heb ik me druk
gemaakt over cijfers enz. Maar dat hoeft helemaal niet.
Bij de meeste docenten krijg je een oefenoverhoring en
zeker de eerste keer mag je eenherkansing doen. Komt
vanzelf wel goed.”

broer zit in de 3e en mijn moeder heeft hier ook op
school gezeten. Ik vond de sfeer prettig en inrichting erg
handig. Na de Open Dag wist ik het al. TNO en O&O vind

Ze raden beiden aan om voor het Bonhoeffer te kiezen
omdat de sfeer leuk is, het een mooie school van binnen
is en de docenten echt aardig zijn. Je maakt snel nieuwe
vrienden en de schooltijden zijn prima.

Emma wilde naar het Bonhoeffer vanwege de sfeer en
Niels wilde graag gymnasium doen. Ze zitten in 2 vwo en
kozen voor het gymnasium. Emma omdat ze de oude verhalen en mythologie heel interessant vindt en omdat ze
het, net als Niels, leuk vindt om
een unieke taal te leren: Latijn.
En later Grieks.

Emma en
Niels doen
Is het te doen?
gymnasium Emma: “Het is wel moeilijker

en je hebt meer huiswerk maar
het is het zeker waard.” Voor Niels is het ook uitdagender.
Emma: “Ik begrijp andere talen hierdoor beter en sneller.”
Niels: “Je moet veel dingen zelf uitzoeken en daar word je
zelfstandiger van. En dat wordt later ook van je gevraagd.”

Waarom koos jij in groep 8 voor het Bonhoeffer en waarom wilde je er nu ook wel werken?

Op onze school werken veel mensen die vroeger zelf op
het Bonhoeffer hebben gezeten. Docent Imme Scheffer
is zo’n oud-leerling. Negen jaar geleden zat ze in B5.

Wat was je belangrijkste ervaring als leerling
op het
Bonhoeffercollege?

Allebei mijn zussen zaten al op het Bonhoeffer. Zij vonden
het leuk, dus besloot ik om naar de open dag te gaan.
Daar werd ik meteen enthousiast. De
sfeer van de school gaf mij een vrolijk gevoel. “Hier kan ik echt mijzelf zijn,” dacht
ik. In de 5 jaar dat ik op het Bonhoeffer
zat was dat ook zo. Ik heb mij altijd heel
veilig gevoeld. Mede daarom besloot ik
voor de zomervakantie ook om te solliciteren als docent
CKV hier op school. En nu werk ik dus met heel veel plezier op mijn oude vertrouwde school.

Leerling
wordt
leraar

@joep.photo

Toen ik op hier op school zat,
heb ik elk jaar meegedaan
met de theaterproductie.
Het hoogtepunt van mijn
jaar. Hierdoor kwam ik erachter dat ik iets met theater
wilde doen en ben ik na mijn
havo-diploma voor theaterdocent gaan studeren in Arnhem. Nu ben ik theater- en CKV docent. Zonder Theater
Bonhoeffer had ik, denk ik, nooit deze keuze gemaakt.

Raad je gymnasium aan?

Emma: “Je krijgt veel verantwoordelijkheid, je leert extra
talen en over een andere cultuur. Het is super leuk om te
doen. Later heb ik ook meer keuzes in opleidingen én een
bijzonder diploma.”

Hoe omschrijf je het Bonhoeffer het beste?
Een plek waar je echt jezelf kunt zijn, waar je je op heel
verschillende manieren kan ontwikkelen en waar je goed
ondersteund wordt in de dingen die je wilt bereiken.

Vorig jaar kozen Eline en Teun uit vwo2 voor het Bonhoeffer vanwege de fijne sfeer.

Waarom hebben jullie Technasium gekozen?
Eline: “Vorig jaar vond ik het erg leuk om in een groepje
samen te werken aan de creatieve uitwerking van een opdracht.”
Teun: “Het vak Onderzoek & Ontwerpen is echt wat anders dan de
doorsnee vakken. Je bent bezig
met het oplossen van een serieus
probleem. De leerlingen die kiezen om met technasium
door te gaan zijn echt serieus bezig en dat maakt het ook
leuk.” Eline: “En het O&O lokaal is prachtig, echt een heel
fijne werkruimte.”

Eline en
Teun doen
technasium

Waar werken jullie nu aan?
“We zijn bezig met Arcadia, dat is de stad van de toekomst over 60 jaar. Elk groepje heeft hierin een eigen

deelonderwerp, zoals watertekort, mobiliteit, milieuvriendelijk bouwen enz. Wij werken samen aan het thema: de
gevolgen van de zeespiegelstijging. Over een paar weken
moeten we de resultaten presenteren.”

Wat wil je later worden?
Eline vindt architectuur erg interessant. Teun wil later
misschien in Delft gaan studeren.

Nog meer weten?
Allerlei belangrijke en leuke informatie over
onze schoolvind 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 9 februari 2021. Vanaf 19.00 uur
staat een kop koffie/thee klaar. We starten om 19.30 uur
in de aula van de school. Uiteraard is dit onder voorbehoud i.v.m. eventuele Corona maatregelen.

Open Huis

Op zaterdag 13 februari 2021 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. Uiteraard ook
onder voorbehoud i.v.m. eventuele Corona maatregelen.

Je kunt dan meteen kennismaken met onze docenten en
leerlingen. Je mag natuurlijk ook minilesjes volgen, een
practicum doen, speeddaten met een brugklasmentor,
je sportief uitleven in de gymzaal of je rond laten leiden
door een echte brugklasser. Maar Open Huis is vooral
sfeer proeven, rondkijken 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 langskomen op
het Bonhoeffer zijn natuurlijk van
harte welkom om een kijkje op onze
school te nemen. Voor deze leerlingen organiseren wij twee open
‘inloopmiddagen’ op woensdag 10
of 17 februari 2021. Kijk voor meer
informatie op onze website onder
‘groep 8’.

Keuze gemaakt?

Bonhoeffercollege

Pieter Kieftstraat 20 | Postbus 316 | 1900AH 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 uiteindelijke op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen en hun capaciteiten volop ontplooien. www.svok.nl
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Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeffercollege binnen zijn!
• Vanaf vrijdag 23 april 2021 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.

