
Een dagje met
Robyn

Hoe zou jij het Bonhoeff er omschrijven?
Een school waar je je veilig voelt, je kan uiten zoals je wilt 
en waar van alles te doen is. Exact of crea� ef, met 
technasium en heel veel theaterac� viteiten is er voor 
ieder wat wils.

Wat zou jij de toekoms� ge leerlingen van het 
Bonhoeff ercollege mee willen geven?
Heel simpel: luister gewoon naar de docenten en zorg dat 
je zo snel mogelijk een tafel bemach� gt om te lunchen!

Op onze school werken veel mensen die 
vroeger zelf ook op het Bonhoeff er hebben 
gezeten. Docent wiskunde Mar� jn de Visser is 
zo’n oudleerling. Elf jaar geleden zat hij in B4.
Welke herinneringen heb jij als leerling aan 
deze school? 
Er zijn kleine dingen, zoals de tafel waar ik met mijn vrien-
den aan stond en dat ik al� jd in de grote pauze naar het 
muzieklokaal ging om te oefenen. Maar ook grote dingen 
zoals zeilkamp in klas 2, de trektocht in Lake District en als 
klap op de vuurpijl: Theater Bonhoeff er, waarbij ik back-
stage heb mogen helpen en later meespeelde als acteur.

Waarom koos jij in groep 8 voor het Bonhoef-
fercollege en waarom wilde je er werken?

Ik kom uit Heiloo en naar een school in 
Alkmaar wilde ik niet. Daarom keek ik 
naar Castricum. Ik ben naar J.P. Thijsse 
en Bonhoeff er geweest voor de open 
dag. Ik voelde direct een heel veilige 
sfeer bij het Bonhoeff er. In mijn jaren 

op het Bonhoeff er heb ik dat ook zo ervaren.

Leerling 
wordt
leraar

Informa� eavond
Ook aan je ouders vertellen we graag wat het 
Bonhoeff ercollege voor hen en jou kan betekenen. 
Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseren we 
daarom een informa� eavond op dinsdag 7 februari 
2023. Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e/thee klaar. 
We starten om 19.30 uur in de aula van de school.

Open Huis
Op dinsdag 8 november 2022 van 15.30 tot 18.00 
uur én zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 tot 
13.00 uur ze� en 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 prac� cum doen, speeddaten 
met een brugklasmentor, je spor� ef uitleven in de 
gymzaal of laat je rondleiden door een leerling. 

Open Huis is vooral sfeer proeven, rondkijken en 
een goede indruk krijgen. 
Zo kun je straks de juiste keuze maken!

Bezoek met groep 8
Veel basisscholen komen met groep 8 bij ons langs 
voor een rondleiding. Als jouw klas niet op bezoek 
komt, ben je natuurlijk toch van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
Speciaal daarvoor organiseren we twee open 
‘inloopmiddagen’ op woensdag 8 en 15 februari 
2023 van 14.45 tot 16.15 uur.

Meer weten?  www.bonhoeff er.nl

Keuze gemaakt?
Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 9 maart 2023 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeff ercollege binnen zijn.
• Vanaf donderdag 20 april 2023 hoor je via een brief of je bent toegelaten tot een van onze brugklassen.
• Op woensdag 21 juni 2023 ontvangen we alle nieuwe brugklassers op school en maak je kennis met je   
   toekoms� ge klasgenoten en je mentor.

Bonhoeff ercollege
Pieter Kie� straat 20 | 1902RA Castricum

T: 0251 65 91 19 | E: info@bonhoeff er.nl | I: www.bonhoeff er.nl
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Het Bonhoeff ercollege maakt deel uit van S� ch� ng Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK wil mensen mo� veren 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

We zijn ruim op � jd.

10: 00 uur is de eerste pauze. 
Ik ga naar mijn kluisje om 
boeken om te wisselen.

Bij O&O leren we alles
over teamwork.

Om 12:00 uur zoeken we een sta-
tafeltje. De pauze duurt tot half 1.

Dit is Art3D (handvaardig-
heid), met deze keer een 
tekenopdracht. 
Zie je wat hier staat?Voor Nederlands zoek ik een 

boek in de mediatheek.

14:10 uur is de laatste pauze.

Het meeste huiswerk maken
we al in de les.

15:15 uur ben ik uit.

‘s Ochtends fi ets ik meestal samen 
met Fiene naar school.

Alle belangrijke en leuke informa� e over onze school vind je op onze website
         

Om 9:10 uur begint het tweede uur. 
                  Biologie.

  Oecumenische school voor
  mavo, havo, atheneum,
  gymnasium en technasium

Scan deze code en 
ontdek onze
speciale webpagina 
voor leerlingen uit
Groep 8 



Een gewone, maar tegelijk bijzondere school
Een gewone school, want je volgt hier gewoon lessen in 
allerlei vakken. Die lessen krijg je in verschillende vaklo-
kalen van verschillende docenten. Naast Nederlands, wis-
kunde en Engels krijg je in de brugklas ook Frans, biologie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, levensbe-
schouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding,
art2d (= tekenen), art3d (= handvaardigheid), 
TNO (= techniek, natuur en onderzoek) en
 O&O (= onderzoek en ontwerpen). 
Daarnaast zijn wij ook een bijzondere 
school. Bij ons kun je bijzondere dingen

Over een paar maanden maak je de keuze voor een nieuwe school en over ruim een half jaar kun je al één 
van onze nieuwe leerlingen zijn! Natuurlijk is dat spannend, maar ook superleuk. Je zult bij ons heel veel 
nieuwe dingen ervaren en leren: over jezelf en van alle verschillende vakken. Voor het maken van een goede 
keuze heb je informa� e nodig. We willen je in deze folder alvast iets laten zien van wat het Bonhoeff ercollege 
je te bieden hee� . Je leest waar de leerlingen mee bezig zijn en waarom zij het zo’n fi jne school vinden. 

doen zoals theater, Legoclub, technasium of gymnasium.

Een school waar iedereen welkom is en 
zichzelf kan zijn  
Wij vinden het belangrijk dat je kunt groeien naar 
zelfstandigheid vanuit vertrouwen, vrijheid en 
              verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden 
                        van onze school. Veel van onze leerlingen            
                              geven aan dat ze zich bij ons thuis voelen.
                                Wij hopen dat jij door goed onderwijs en
                                  een fi jne sfeer het beste uit jezelf kunt 
                                   halen. 

Beste bijna brugklasser,
VE

RA

NTWOORDELIJKHEID

vertrouwen
vrijheid

Technasium is leuk omdat het iets heel anders 
is dan wat je normaal op school leert. Zo kun 
je zelf kiezen wat je leert, bijvoorbeeld werken 
met apparaten als de 3D-printer en de 
lasersnijder. Daarnaast werk je veel samen. 

Douwe (havo 3) legt het uit
De opdracht voor de wedstrijd ‘Vakkanjers’ was om het 
Van Gogh Museum meer toekomstbestendig te maken. 

De opdrachtgevers waren het 
Van Gogh Museum en een 
hightechbedrijf. We kregen 
het plan om een virtualreality 
game te maken van het schil-
derij ‘Korenveld met kraaien’. 
Dit hebben wij geprogram-
meerd met een gamepro-
gramma. Bij de eerste versie 
kon je in het schilderij rond-
lopen. Voor de halve fi nale 
hebben wij ons ontwerp nog 

realis� scher gemaakt. De � p voor de fi nale was om het 
juist weer minder realis� sch te maken. Wij hebben toen 
de streepjestechniek toegepast, wat Van Gogh ook op zijn 
schilderij hee�  gebruikt. Ik weet zeker dat we hierdoor de 
wedstrijd gewonnen hebben!  

Amie (havo 3)
Onze opdracht was om iets te maken waarmee men-
sen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij 
hebben eerst opgezocht wat er al bestond en onderzocht 
wat mensen zouden willen als hulpmiddel. Het was heel 
las� g om iets nieuws te bedenken, omdat er al heel veel 
hulpmiddelen bestaan. Uiteindelijk zijn wij op het idee 
gekomen om een automa� sche glazenwasser te maken 
die je op afstand kunt besturen. Wij hebben verschillende 

Wat doe je nou 
eigenlijk op het
technasium en 
gymnasium?

Wat maakt je trots op Theater Bonhoeff er? 
Sebas: Dat Theater Bonhoeff er een ona� ankelijke 
organisa� e is waar enorm veel leerlingen bij betrokken zijn. 
Momenteel ongeveer 190.
Elise: Ik vind het vooral ontze� end cool dat leerlingen, 
oud-leerlingen, docenten en vrijwilligers elk jaar weer zulke 
leuke en bijzondere shows weten op te ze� en.

Loop je weleens ergens tegenaan? 
Sebas: Valt mee. Af en toe is er wel te weinig � jd voor 
dingen, maar daar vinden we 
al� jd een oplossing voor. 
Elise: Het kan best wel vermoei-
end zijn om na een drukke lesdag 
nog aan theater te gaan. Toch 
krijg ik al� jd heel veel energie en 
plezier van de repe� � es.

Waarom zou je anderen aanraden om ook bij 
Theater Bonhoeff er mee te doen?
Sebas: Omdat het gewoon heel leuk is, je leert er nieuwe 
dingen, je krijgt een grote verantwoordelijkheid en 
werkt met hele leuke mensen.
Elise: Je wordt niet alleen een betere acteur, de 
dingen die je leert kun je in situa� es buiten 
theater ook gebruiken. Zoals rus� g 
blijven bij een spannende presenta-
� e. En ook leer je mensen kennen 
waarmee je niet in de klas zit.
www.theaterbonhoeff er.nl
Op onze eigen website 
kun je alles zien over 
de voorstellingen 
die we tot nu 
toe gemaakt 
hebben. 

  

Theater is 
een ac� viteit 

na school� jd, 
voor iedereen die 

het leuk vindt. Er zijn 
verschillende groepen, 

een band met zangers en 
een dansgroep. Ieder jaar zijn er 

kleine voorstellingen en één grote. 
Die maken we helemaal zelf. Theater is 

niet alleen voor leerlingen die op het to-
neel willen staan; je kunt ook meedoen met 

de scriptschrijvers, het websiteteam of de crew. 
Dan zorg je bijvoorbeeld voor decor, licht, geluid of 

kaartcontrole. 
Elise (vwo 6) en Sebas (havo 5) vertellen waarom het 
zo leuk is om mee te doen.

Waarom doe jij theater en wat doe je precies?
Sebas: Toen ik in 2019 naar de voorstelling #Alex ging, 
maakte dat heel veel indruk op me. Die avond heb ik me 
aangemeld. Ik zit in het produc� eteam. Ik maak vooral 
planningen, regel de website en houd systemen bij waar 
bijvoorbeeld al onze leerlingen in staan. 
Elise: Ik vind het leuk om even iets helemaal anders te doen 
op school dan alleen maar lessen volgen. Dit jaar speel ik 
Lexi in de grote produc� e die in april gespeeld wordt.

Wat leer je zoal?
Sebas: In alle teams van Theater Bonhoeff er leer je ver-
schillende dingen. In mijn geval is dat goed communiceren 
met alle leerlingen en hoe je goede planningen maakt. 
Elise: Ik leer verschillende dingen zoals goed ar� culeren en 
samenwerken om leuke scenes en stukjes te bedenken.

Elise en 
Sebas over 
Theater 
Bonhoeff er 

prototypes gemaakt met behulp van de 3d-printer, de 
lasersnijder en de soldeerbout. Ons prototype bestond 
uiteindelijk gedeeltelijk uit een 3D-print en ijzer. Ik hoop 
dat als ik later oud ben, 
de automa� sche 
glazenwasser mijn ra-
men lapt! 

Op het Bonhoeff er 
kun je kiezen voor 
de gym+klas als je 
havo/vwo-advies hebt. 
Gym betekent hier gymnasium.

Jip (vwo 4) vertelt wat je kunt verwachten
Het gymnasium is atheneum (vwo) met iets extra’s. Je 
hebt namelijk Grieks en La� jn als bonusvakken. Je hebt 
ongeveer hetzelfde rooster als het atheneum, maar je 
hebt van sommige vakken 
minder lessen. Het kan daar-
om wel zo zijn dat je een paar 
uurtjes meer hebt in totaal 
dan als je atheneum doet. 
In de lessen Grieks en La� jn 
behandelen we ook oude 
mythes met daarin de goden. 
Dat vind ik heel interessant. 
Ik merk ook dat ik bij Frans en 
Engels een voorsprong heb, 
omdat ik woorden of gramma-
� ca al heb geleerd met Grieks of La� jn.
En onze klas is heel leuk! Doordat de leerlingen die 
gymnasium hebben gekozen samen in één klas zi� en is 
dat in vier jaar een hele hechte groep geworden. 
Het gymnasium is een echte aanrader, maar je moet 
natuurlijk wel hard werken en goed je best doen.

havo/vwo - klas

hier krijg je alle vakken op 
havo/vwo-niveau.  

gym+klas

Hier krijg je alle vakken op 
havo/vwo-niveau met 

aandacht voor onderzoekend 
leren. Extra vak: Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur.

In elke brugklas krijg je een periode 
het vak o&o. Je werkt in groepjes 
aan een technasiumproject 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.

In elke brugklas dagen we je uit 
om het beste uit jezelf te halen!

Welke 
brugklas 
past bij jou?

Interesse in de 
gym+klas?

Je kunt je aanmelden 
als je havo/vwo- of 

vwo-advies hebt. We 
overleggen met je 

groep-8-leerkracht of 
dit bij jou past.

Heb je havo-advies? 
Dan overleggen we 

met je 
groep8-leerkracht 

welke klas het best bij 
jou past.

mavo/havo - klas

Hier krijg je alle vakken op 
mavo/havo-niveau.  
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school. Bij ons kun je bijzondere dingen

Over een paar maanden maak je de keuze voor een nieuwe school en over ruim een half jaar kun je al één 
van onze nieuwe leerlingen zijn! Natuurlijk is dat spannend, maar ook superleuk. Je zult bij ons heel veel 
nieuwe dingen ervaren en leren: over jezelf en van alle verschillende vakken. Voor het maken van een goede 
keuze heb je informa� e nodig. We willen je in deze folder alvast iets laten zien van wat het Bonhoeff ercollege 
je te bieden hee� . Je leest waar de leerlingen mee bezig zijn en waarom zij het zo’n fi jne school vinden. 

doen zoals theater, Legoclub, technasium of gymnasium.

Een school waar iedereen welkom is en 
zichzelf kan zijn  
Wij vinden het belangrijk dat je kunt groeien naar 
zelfstandigheid vanuit vertrouwen, vrijheid en 
              verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden 
                        van onze school. Veel van onze leerlingen            
                              geven aan dat ze zich bij ons thuis voelen.
                                Wij hopen dat jij door goed onderwijs en
                                  een fi jne sfeer het beste uit jezelf kunt 
                                   halen. 

Beste bijna brugklasser,

VE
RA

NTWOORDELIJKHEID

vertrouwen
vrijheid

Technasium is leuk omdat het iets heel anders 
is dan wat je normaal op school leert. Zo kun 
je zelf kiezen wat je leert, bijvoorbeeld werken 
met apparaten als de 3D-printer en de 
lasersnijder. Daarnaast werk je veel samen. 

Douwe (havo 3) legt het uit
De opdracht voor de wedstrijd ‘Vakkanjers’ was om het 
Van Gogh Museum meer toekomstbestendig te maken. 

De opdrachtgevers waren het 
Van Gogh Museum en een 
hightechbedrijf. We kregen 
het plan om een virtualreality 
game te maken van het schil-
derij ‘Korenveld met kraaien’. 
Dit hebben wij geprogram-
meerd met een gamepro-
gramma. Bij de eerste versie 
kon je in het schilderij rond-
lopen. Voor de halve fi nale 
hebben wij ons ontwerp nog 

realis� scher gemaakt. De � p voor de fi nale was om het 
juist weer minder realis� sch te maken. Wij hebben toen 
de streepjestechniek toegepast, wat Van Gogh ook op zijn 
schilderij hee�  gebruikt. Ik weet zeker dat we hierdoor de 
wedstrijd gewonnen hebben!  

Amie (havo 3)
Onze opdracht was om iets te maken waarmee men-
sen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij 
hebben eerst opgezocht wat er al bestond en onderzocht 
wat mensen zouden willen als hulpmiddel. Het was heel 
las� g om iets nieuws te bedenken, omdat er al heel veel 
hulpmiddelen bestaan. Uiteindelijk zijn wij op het idee 
gekomen om een automa� sche glazenwasser te maken 
die je op afstand kunt besturen. Wij hebben verschillende 

Wat doe je nou 
eigenlijk op het
technasium en 
gymnasium?

Wat maakt je trots op Theater Bonhoeff er? 
Sebas: Dat Theater Bonhoeff er een ona� ankelijke 
organisa� e is waar enorm veel leerlingen bij betrokken zijn. 
Momenteel ongeveer 190.
Elise: Ik vind het vooral ontze� end cool dat leerlingen, 
oud-leerlingen, docenten en vrijwilligers elk jaar weer zulke 
leuke en bijzondere shows weten op te ze� en.

Loop je weleens ergens tegenaan? 
Sebas: Valt mee. Af en toe is er wel te weinig � jd voor 
dingen, maar daar vinden we 
al� jd een oplossing voor. 
Elise: Het kan best wel vermoei-
end zijn om na een drukke lesdag 
nog aan theater te gaan. Toch 
krijg ik al� jd heel veel energie en 
plezier van de repe� � es.

Waarom zou je anderen aanraden om ook bij 
Theater Bonhoeff er mee te doen?
Sebas: Omdat het gewoon heel leuk is, je leert er nieuwe 
dingen, je krijgt een grote verantwoordelijkheid en 
werkt met hele leuke mensen.
Elise: Je wordt niet alleen een betere acteur, de 
dingen die je leert kun je in situa� es buiten 
theater ook gebruiken. Zoals rus� g 
blijven bij een spannende presenta-
� e. En ook leer je mensen kennen 
waarmee je niet in de klas zit.
www.theaterbonhoeff er.nl
Op onze eigen website 
kun je alles zien over 
de voorstellingen 
die we tot nu 
toe gemaakt 
hebben. 

  

Theater is 
een ac� viteit 

na school� jd, 
voor iedereen die 

het leuk vindt. Er zijn 
verschillende groepen, 

een band met zangers en 
een dansgroep. Ieder jaar zijn er 

kleine voorstellingen en één grote. 
Die maken we helemaal zelf. Theater is 

niet alleen voor leerlingen die op het to-
neel willen staan; je kunt ook meedoen met 

de scriptschrijvers, het websiteteam of de crew. 
Dan zorg je bijvoorbeeld voor decor, licht, geluid of 

kaartcontrole. 
Elise (vwo 6) en Sebas (havo 5) vertellen waarom het 
zo leuk is om mee te doen.

Waarom doe jij theater en wat doe je precies?
Sebas: Toen ik in 2019 naar de voorstelling #Alex ging, 
maakte dat heel veel indruk op me. Die avond heb ik me 
aangemeld. Ik zit in het produc� eteam. Ik maak vooral 
planningen, regel de website en houd systemen bij waar 
bijvoorbeeld al onze leerlingen in staan. 
Elise: Ik vind het leuk om even iets helemaal anders te doen 
op school dan alleen maar lessen volgen. Dit jaar speel ik 
Lexi in de grote produc� e die in april gespeeld wordt.

Wat leer je zoal?
Sebas: In alle teams van Theater Bonhoeff er leer je ver-
schillende dingen. In mijn geval is dat goed communiceren 
met alle leerlingen en hoe je goede planningen maakt. 
Elise: Ik leer verschillende dingen zoals goed ar� culeren en 
samenwerken om leuke scenes en stukjes te bedenken.

Elise en 
Sebas over 
Theater 
Bonhoeff er 

prototypes gemaakt met behulp van de 3d-printer, de 
lasersnijder en de soldeerbout. Ons prototype bestond 
uiteindelijk gedeeltelijk uit een 3D-print en ijzer. Ik hoop 
dat als ik later oud ben, 
de automa� sche 
glazenwasser mijn ra-
men lapt! 

Op het Bonhoeff er 
kun je kiezen voor 
de gym+klas als je 
havo/vwo-advies hebt. 
Gym betekent hier gymnasium.

Jip (vwo 4) vertelt wat je kunt verwachten
Het gymnasium is atheneum (vwo) met iets extra’s. Je 
hebt namelijk Grieks en La� jn als bonusvakken. Je hebt 
ongeveer hetzelfde rooster als het atheneum, maar je 
hebt van sommige vakken 
minder lessen. Het kan daar-
om wel zo zijn dat je een paar 
uurtjes meer hebt in totaal 
dan als je atheneum doet. 
In de lessen Grieks en La� jn 
behandelen we ook oude 
mythes met daarin de goden. 
Dat vind ik heel interessant. 
Ik merk ook dat ik bij Frans en 
Engels een voorsprong heb, 
omdat ik woorden of gramma-
� ca al heb geleerd met Grieks of La� jn.
En onze klas is heel leuk! Doordat de leerlingen die 
gymnasium hebben gekozen samen in één klas zi� en is 
dat in vier jaar een hele hechte groep geworden. 
Het gymnasium is een echte aanrader, maar je moet 
natuurlijk wel hard werken en goed je best doen.

havo/vwo - klas

hier krijg je alle vakken op 
havo/vwo-niveau.  

gym+klas

Hier krijg je alle vakken op 
havo/vwo-niveau met 

aandacht voor onderzoekend 
leren. Extra vak: Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur.

In elke brugklas krijg je een periode 
het vak o&o. Je werkt in groepjes 
aan een technasiumproject 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.

In elke brugklas dagen we je uit 
om het beste uit jezelf te halen!

Welke 
brugklas 
past bij jou?

Interesse in de 
gym+klas?

Je kunt je aanmelden 
als je havo/vwo- of 

vwo-advies hebt. We 
overleggen met je 

groep-8-leerkracht of 
dit bij jou past.

Heb je havo-advies? 
Dan overleggen we 

met je 
groep8-leerkracht 

welke klas het best bij 
jou past.

mavo/havo - klas

Hier krijg je alle vakken op 
mavo/havo-niveau.  
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schouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding,
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 O&O (= onderzoek en ontwerpen). 
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van onze nieuwe leerlingen zijn! Natuurlijk is dat spannend, maar ook superleuk. Je zult bij ons heel veel 
nieuwe dingen ervaren en leren: over jezelf en van alle verschillende vakken. Voor het maken van een goede 
keuze heb je informa� e nodig. We willen je in deze folder alvast iets laten zien van wat het Bonhoeff ercollege 
je te bieden hee� . Je leest waar de leerlingen mee bezig zijn en waarom zij het zo’n fi jne school vinden. 
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Een dagje met
Robyn

Hoe zou jij het Bonhoeff er omschrijven?
Een school waar je je veilig voelt, je kan uiten zoals je wilt 
en waar van alles te doen is. Exact of crea� ef, met 
technasium en heel veel theaterac� viteiten is er voor 
ieder wat wils.

Wat zou jij de toekoms� ge leerlingen van het 
Bonhoeff ercollege mee willen geven?
Heel simpel: luister gewoon naar de docenten en zorg dat 
je zo snel mogelijk een tafel bemach� gt om te lunchen!

Op onze school werken veel mensen die 
vroeger zelf ook op het Bonhoeff er hebben 
gezeten. Docent wiskunde Mar� jn de Visser is 
zo’n oudleerling. Elf jaar geleden zat hij in B4.
Welke herinneringen heb jij als leerling aan 
deze school? 
Er zijn kleine dingen, zoals de tafel waar ik met mijn vrien-
den aan stond en dat ik al� jd in de grote pauze naar het 
muzieklokaal ging om te oefenen. Maar ook grote dingen 
zoals zeilkamp in klas 2, de trektocht in Lake District en als 
klap op de vuurpijl: Theater Bonhoeff er, waarbij ik back-
stage heb mogen helpen en later meespeelde als acteur.

Waarom koos jij in groep 8 voor het Bonhoef-
fercollege en waarom wilde je er werken?

Ik kom uit Heiloo en naar een school in 
Alkmaar wilde ik niet. Daarom keek ik 
naar Castricum. Ik ben naar J.P. Thijsse 
en Bonhoeff er geweest voor de open 
dag. Ik voelde direct een heel veilige 
sfeer bij het Bonhoeff er. In mijn jaren 

op het Bonhoeff er heb ik dat ook zo ervaren.

Leerling 
wordt
leraar

Informa� eavond
Ook aan je ouders vertellen we graag wat het 
Bonhoeff ercollege voor hen en jou kan betekenen. 
Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseren we 
daarom een informa� eavond op dinsdag 7 februari 
2023. Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e/thee klaar. 
We starten om 19.30 uur in de aula van de school.

Open Huis
Op dinsdag 8 november 2022 van 15.30 tot 18.00 
uur én zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 tot 
13.00 uur ze� en 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 prac� cum doen, speeddaten 
met een brugklasmentor, je spor� ef uitleven in de 
gymzaal of laat je rondleiden door een leerling. 

Open Huis is vooral sfeer proeven, rondkijken en 
een goede indruk krijgen. 
Zo kun je straks de juiste keuze maken!

Bezoek met groep 8
Veel basisscholen komen met groep 8 bij ons langs 
voor een rondleiding. Als jouw klas niet op bezoek 
komt, ben je natuurlijk toch van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
Speciaal daarvoor organiseren we twee open 
‘inloopmiddagen’ op woensdag 8 en 15 februari 
2023 van 14.45 tot 16.15 uur.

Meer weten?  www.bonhoeff er.nl

Keuze gemaakt?
Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 9 maart 2023 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeff ercollege binnen zijn.
• Vanaf donderdag 20 april 2023 hoor je via een brief of je bent toegelaten tot een van onze brugklassen.
• Op woensdag 21 juni 2023 ontvangen we alle nieuwe brugklassers op school en maak je kennis met je   
   toekoms� ge klasgenoten en je mentor.

Bonhoeff ercollege
Pieter Kie� straat 20 | 1902RA Castricum

T: 0251 65 91 19 | E: info@bonhoeff er.nl | I: www.bonhoeff er.nl
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Het Bonhoeff ercollege maakt deel uit van S� ch� ng Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK wil mensen mo� veren 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

We zijn ruim op � jd.

10: 00 uur is de eerste pauze. 
Ik ga naar mijn kluisje om 
boeken om te wisselen.

Bij O&O leren we alles
over teamwork.

Om 12:00 uur zoeken we een sta-
tafeltje. De pauze duurt tot half 1.

Dit is Art3D (handvaardig-
heid), met deze keer een 
tekenopdracht. 
Zie je wat hier staat?Voor Nederlands zoek ik een 

boek in de mediatheek.

14:10 uur is de laatste pauze.

Het meeste huiswerk maken
we al in de les.

15:15 uur ben ik uit.

‘s Ochtends fi ets ik meestal samen 
met Fiene naar school.

Alle belangrijke en leuke informa� e over onze school vind je op onze website
         

Om 9:10 uur begint het tweede uur. 
                  Biologie.

  Oecumenische school voor
  mavo, havo, atheneum,
  gymnasium en technasium

Scan deze code en 
ontdek onze
speciale webpagina 
voor leerlingen uit
Groep 8 
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Er zijn kleine dingen, zoals de tafel waar ik met mijn vrien-
den aan stond en dat ik al� jd in de grote pauze naar het 
muzieklokaal ging om te oefenen. Maar ook grote dingen 
zoals zeilkamp in klas 2, de trektocht in Lake District en als 
klap op de vuurpijl: Theater Bonhoeff er, waarbij ik back-
stage heb mogen helpen en later meespeelde als acteur.

Waarom koos jij in groep 8 voor het Bonhoef-
fercollege en waarom wilde je er werken?

Ik kom uit Heiloo en naar een school in 
Alkmaar wilde ik niet. Daarom keek ik 
naar Castricum. Ik ben naar J.P. Thijsse 
en Bonhoeff er geweest voor de open 
dag. Ik voelde direct een heel veilige 
sfeer bij het Bonhoeff er. In mijn jaren 

op het Bonhoeff er heb ik dat ook zo ervaren.

Leerling 
wordt
leraar

Informa� eavond
Ook aan je ouders vertellen we graag wat het 
Bonhoeff ercollege voor hen en jou kan betekenen. 
Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseren we 
daarom een informa� eavond op dinsdag 7 februari 
2023. Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e/thee klaar. 
We starten om 19.30 uur in de aula van de school.

Open Huis
Op dinsdag 8 november 2022 van 15.30 tot 18.00 
uur én zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 tot 
13.00 uur ze� en 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 prac� cum doen, speeddaten 
met een brugklasmentor, je spor� ef uitleven in de 
gymzaal of laat je rondleiden door een leerling. 

Open Huis is vooral sfeer proeven, rondkijken en 
een goede indruk krijgen. 
Zo kun je straks de juiste keuze maken!

Bezoek met groep 8
Veel basisscholen komen met groep 8 bij ons langs 
voor een rondleiding. Als jouw klas niet op bezoek 
komt, ben je natuurlijk toch van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
Speciaal daarvoor organiseren we twee open 
‘inloopmiddagen’ op woensdag 8 en 15 februari 
2023 van 14.45 tot 16.15 uur.

Meer weten?  www.bonhoeff er.nl

Keuze gemaakt?
Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 9 maart 2023 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeff ercollege binnen zijn.
• Vanaf donderdag 20 april 2023 hoor je via een brief of je bent toegelaten tot een van onze brugklassen.
• Op woensdag 21 juni 2023 ontvangen we alle nieuwe brugklassers op school en maak je kennis met je   
   toekoms� ge klasgenoten en je mentor.

Bonhoeff ercollege
Pieter Kie� straat 20 | 1902RA Castricum

T: 0251 65 91 19 | E: info@bonhoeff er.nl | I: www.bonhoeff er.nl
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Het Bonhoeff ercollege maakt deel uit van S� ch� ng Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK wil mensen mo� veren 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

We zijn ruim op � jd.

10: 00 uur is de eerste pauze. 
Ik ga naar mijn kluisje om 
boeken om te wisselen.

Bij O&O leren we alles
over teamwork.

Om 12:00 uur zoeken we een sta-
tafeltje. De pauze duurt tot half 1.

Dit is Art3D (handvaardig-
heid), met deze keer een 
tekenopdracht. 
Zie je wat hier staat?Voor Nederlands zoek ik een 

boek in de mediatheek.

14:10 uur is de laatste pauze.

Het meeste huiswerk maken
we al in de les.

15:15 uur ben ik uit.

‘s Ochtends fi ets ik meestal samen 
met Fiene naar school.

Alle belangrijke en leuke informa� e over onze school vind je op onze website
         

Om 9:10 uur begint het tweede uur. 
                  Biologie.

  Oecumenische school voor
  mavo, havo, atheneum,
  gymnasium en technasium

Scan deze code en 
ontdek onze
speciale webpagina 
voor leerlingen uit
Groep 8 



Een dagje met
Robyn
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een goede indruk krijgen. 
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voor een rondleiding. Als jouw klas niet op bezoek 
komt, ben je natuurlijk toch van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
Speciaal daarvoor organiseren we twee open 
‘inloopmiddagen’ op woensdag 8 en 15 februari 
2023 van 14.45 tot 16.15 uur.
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Zet dan de volgende data alvast in je agenda:
• Uiterlijk dinsdag 9 maart 2023 moet je aanmeldingsformulier bij het Bonhoeff ercollege binnen zijn.
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Het Bonhoeff ercollege maakt deel uit van S� ch� ng Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK wil mensen mo� veren 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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heid), met deze keer een 
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Alle belangrijke en leuke informa� e over onze school vind je op onze website
         

Om 9:10 uur begint het tweede uur. 
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