
Welkom op het 
Bonhoeffercollege
INFORMATIEAVOND DINSDAG 9 FEBRUARI 2021 19.30 – 21.00 UUR



Bizarre tijd, behelpen; chatten
Veel persoonlijk contact (bij groep 8)
Info over brugklasafdeling tot 20 uur
20.00-20.30 - 1e ronde , 20.30-21.00 - 2e ronde



Even voorstellen

Klaas Sabel 
afdelingsleider 

brugklassen
Muziekdocent -

theaterproductie

Internationaal 
onderwijs –
basisschool 

directeur – 14 jaar 
op BC

Trots op onze 
leerlingen, mijn 

collega’s, op ‘mijn’ 
school



Theater Bonhoeffer sinds 2008
www.theaterbonhoeffer.nl



Het brugklasjaar - 1

 Dakpanbrugklassen: vmboTL-havo, havo-vwo, +klas/gymnasium
 Huiswerkvakken: opdrachten, toetsing op 2 niveaus
 Ne, En, Fr, Wi, TNO, O&O *), Bio, Ak, Gs, LeVo, Art2 & -3D, Mu, LO, 

mm en Sv (KT/KCV)
 Extra in brugklas: LegoLeague, theatersport, leerlingenparlement, 

schoolkrant
 *) Alle leerlingen ervaren of het technasium iets voor hen is; zij 

volgen 2 modules O(onderzoeken)& O(ontwerpen)





Het 
brugklasjaar 

- 2

Aanmelding – bevestiging van plaatsing – juni: 
kennismaken met klas en mentor

Duidelijk wat je nodig hebt – boeken worden 
door school verzorgd

Startdag in augustus – elkaar leren kennen, 
groepsproces – wennen aan alles!

Schooljaar in 4 perioden (let op: wisselende 
roosters)

4 x rapport: bij 3e rapport advies vervolg 2e klas 
bespreken – eind jaar besluit over overgang



Wat willen 
we 

bereiken?

 Uw kind voelt zich snel thuis, maakt 
vrienden 

 Leert omgaan met vele docenten
 Leert omgaan met huiswerk
 Ontwikkelt zich
 Krijgt meer inzicht in wat hij/zij kan en 

wil
 Blijft (of wordt!) een gelukkig persoon!



Kayleigh, docent Engels, mentor

Kennismaken, veiligheid

Veel uitleg en begeleiding

Luisteren en serieus nemen

Stimuleren

Kijken naar leerproces

Overleg met ouders & collega's



Ca. 60 docenten – 11 mentoren
onderwijsassistenten

Foto 
Petra



Om wie 
draait het? 
 Anna, B10, Castricum
 BC? Sfeer, brug+, 

respect voor elkaar
 Extra uitdagingen
 Positief: iedereen 

accepteert elkaar, 
fijne mentor

 Negatief: toch wel 
veel toetsen

 Populair: LO, Eng, 
Ned, TNO, LeVo

 Isai, B10, Uitgeest
 BC? Overzichtelijk 

gebouw, brug+
 Vriend was erg 

positief over BC
 Positief: Eng en Wi

vallen mee
 Leraren kunnen 

best tegen een 
geintje

 Negatief: Corona



Gaat mijn kind zich hier thuis 
voelen?

 Aandacht voor groepsproces
 High five (respect staat centraal)
 Individuele aandacht: 1 op 1 gesprek met mentor
 Driehoeksgesprek mentor-kind-ouder
 Leerlingbespreking met collega’s en afdelingsleider
 Nodig? Ondersteuning inroepen van ons zorgteam
 Aanleiding: gedrag en/of prestaties
 Na overleg en instemming eventueel hulp van buiten



Meer 
informatie?

 Stel uw vraag in chat van deze 
vergadering, of straks bij collega’s

 www.bonhoeffer.nl
 info@bonhoeffer.nl
 Tot ziens tijdens het online Open Huis a.s. 

zaterdagochtend vanaf 10 uur
 Succes met de schoolkeuze van uw kind
 Dank voor uw aandacht!

http://www.bonhoeffer.nl/
mailto:info@bonhoeffer.nl
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