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Brugklasboekje 
schooljaar 2022 - 2023 
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Beste brugklasser, 
Het lijkt misschien nog best ver weg, maar voordat je het weet, is de 
zomervakantie voorbij en is het maandag 29 augustus; de dag dat er voor 
jou een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo begint!  

Deze nieuwe start zal ongetwijfeld spannend voor je zijn en misschien wil jij 
je hier alvast een beetje op voorbereiden. Daarom hebben wij voor jou dit 
boekje gemaakt. 

Hierin krijg je informatie over wat je de eerste weken op school zoal kunt 
verwachten en lees je over allerlei praktische zaken die je in de zomer-
vakantie al zou kunnen regelen.  

Hopelijk krijg je er nog meer zin in als je alles hebt gelezen en voel jij je snel 
thuis bij ons op de Boni.  

Veel succes!           

                                                       Meneer Brijan   
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Mijn mentor 
De mentor is voor jou erg belangrijk, omdat je bij problemen altijd naar je 
mentor kan gaan. Meestal kan hij of zij jouw vragen beantwoorden of je 
problemen oplossen. Als de mentor dat niet kan, weet hij of zij bij wie je wel 
moet zijn. Elke week staat er een mentoruur op je lesrooster. Tijdens dit uur kan 
je alles wat je niet begrijpt of graag zou willen weten, vragen. 

De eerste week 

Maandag 29 augustus kom je om 13.00 uur op school. Je hebt dan met je 
mentor de tijd om elkaar en de school alvast een beetje te leren kennen.  

Neem alleen je etui mee en natuurlijk je nieuwe tas. Je krijgt dan je lesrooster 
en een planagenda. Jouw mentor zal het rooster met je doornemen en nog 
meer over de school vertellen. Ook krijg je deze middag een kluisnummer en de 
bijbehorende sleutel waar je uiteraard heel zuinig op moet zijn.  

Op dinsdag 30 augustus kom je om 08.30 uur op school.  We starten centraal 
met een jaaropening voor de hele school. Daarna beginnen jouw allereerste 
lessen op de Bonifatius mavo.  

Ben je bang dat je niet de juiste spullen mee hebt voor deze lessen? Maak je 
daarover maar niet te druk. Elke docent vertelt je in de eerste lessen wat je voor 
dat vak nodig hebt. Na een week heb je al jouw leraren zeker een keer gezien. 
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Typ hier om tekst in te voeren

   

                    

De vakken

In de brugklas krijg je les in de 
volgende vakken: 

Vak                        Aantal lessen      
per week

Nederlands 4
Engels 4
Duits 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 4
Biologie 2
Techniek 2
INFT 1
Beeldende vorming 2
LO 4
Muziek 2
Levensbeschouwelijke 
vorming 1
Studieles 1
Mentoruur 1

Totaal 34
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De vakken 
In de brugklas krijg je les in de 
volgende vakken:


Vak aantal lessen

per week

Nederlands 4

Engels 4

Duits 2

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde 2
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Muziek 2
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vorming

1

Studieles 1

Mentoruur 1

Totaal 34

 

Bij de start van het schooljaar krijg je 
thuis je boekenpakket toegestuurd.

Deze boeken ga je goed kaften. 


 

Tegenwoordig heb je prachtige 
hoezen, maar die zijn alleen geschikt 
voor boeken met een harde kaft.


De meeste werkboeken hoef je niet 

te kaften. Wel is het handig om je 
naam op/in je boek te schrijven. Ben 
je een werkboek een keer kwijt en hij 
wordt gevonden, dan heb je hem snel 
weer terug. Meestal liggen de 
gevonden boeken bij de conciërge. 


Aan het einde van het schooljaar 
worden de boeken gecontroleerd en 
ingenomen. 


Heb je schade aan je boeken? 

Dan moet er boekenschade worden 
betaald. Maar als je op de juiste 
manier met je boeken omgaat, is dit 
helemaal niet nodig.


    TIP: 
    Heb je nog nooit eerder boeken     
    gekaft? 
   Op het internet kun je hele goede            
   filmpjes en instructies vinden die je   
   kunnen helpen bij deze klus. 
   

De boeken De boeken

Agenda
Het gebruik van een papieren agenda is op 

onze school verplicht. Hiermee kunnen wij jou 
namelijk beter begeleiden in het organiseren 
van het huiswerk.  

Wij werken met de agenda van ’t Leerlab, 
omdat deze je helpt bij het plannen. Bovendien 
zijn er tips en filmpjes voor het gebruik hiervan 
online te vinden. Je krijgt deze agenda in de 
eerste week van de mentor.



Wat heb je allemaal nodig?

Algemeen 

etui 

pennen (min.2) 

gum 

puntenslijper 

4 markeerstiften 

potloden HB (2x) 

kleurpotloden 

schaar 

lijmstift 

schriften (per vak) 

kaftpapier  

snelhechters 

kladblok 

oordopjes  

Wiskunde 
• Ruitjesschrift 1cm A4 

• Passer 

• Geodriehoek 

• Rekenmachine CASIO 
FX-82-MS (Deze wordt 
gebruikt in de methode; 
dus geen ander merk!) 

LO 

Uniforme gymkleding 
is verplicht. Deze 
gymkleding moet je 
bestellen via de 
website en kan dan 
worden opgehaald bij 
Intersport- Boomsma 
(Emmeloord).   

Om verwisseling te 
voorkomen moet in 
deze kleding je naam 
staan. 

In de zaal sport je op 
binnenschoenen. Deze 
mogen buiten tijdens 
de gymles ook 
gedragen worden. Zijn 
er daarna weer 
binnenlessen, dan 
moeten ze goed zijn 
schoongemaakt.  

Binnenschoenen 
mogen geen zwarte 
zool hebben. 

Vo o r  d e  l e s s e n  
L e v o  e n  B V  g r a a g  
e e n  A 4  s c h r i f t ! !

Woordenboeken.  

Voor thuisgebruik 
verplicht: 

Nederlands/Engels 

Engels/Nederlands 

Duits/Nederlands 

Nederlands /Duits 

Leesboek      

Wij vinden het 
maken  van 
leeskilometers heel 
belangrijk. 

We hebben daarom 
twee verplichte 
leesuren per week 

We verwachten dan 
ook dat je elke dag 
een leesboek bij je 
hebt.  
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Wie kom je allemaal tegen?  
Meneer Brijan is de locatiedirecteur. Hij is elke dag op school aanwezig. Maar 
het meest krijg jij te maken met mevrouw Bernhard. Zij is de coördinator van    
leerjaar 1 en 2. Meneer Bies is dat voor leerjaar 3 en 4. Dan is er ook nog 
mevrouw Schrijer. Zij is onze zorgcoördinator. Onderaan deze bladzijde lees je 
wat dat inhoudt. Samen vormen zij het coördinatieteam van de school.  

We hebben op onze school twee conciërges, meneer Rozenberg  en meneer 
Kampmann. Zij zijn onze manusjes van alles. Bij hen haal je de ‘te laat briefjes’, 
meld je je ziek, kun je terecht  voor een pleister en een troostend woordje. Zij 
weten overal in school de weg en helpen je met allerlei praktische  problemen. 
Als je ze lief aankijkt, plakken ze zelfs je band.    

Het OLC (Open Leer Centrum) is de plaats waar je in stilte achter een computer 
aan het werk mag als Mevrouw Sijzeling  daar ook aanwezig is. Zij helpt je met 
van alles en nog wat en zorgt ervoor dat hier rustig gewerkt wordt. Bij meneer 
Kamstra kun je terecht voor al je vragen over niet werkende laptops of 
computerprogramma’s. Hij is onze ICT-er. 

In lokaal 13 bevindt zich de zogenaamde supportklas. Daar zitten mevrouw van 
Vilsteren en mevrouw Ballast met leerlingen uit alle leerjaren, die tijdelijk om een 
bepaalde reden niet in de lessen kunnen of mogen zijn. In lokaal 13 kun je ook 
terecht voor een blauwe brief. Je mentor legt je ongetwijfeld nog uit wat dit 
inhoudt. En tot slot kun je in dit lokaal geholpen worden als je veel moeite hebt 
met rekenen of taal.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat je op een andere manier begeleiding nodig hebt. 
Het gaat niet zo goed op school, je zit niet lekker in je vel, je wordt gepest of je 
hebt ruzie. Je kunt naar je mentor gaan om dit te bespreken, maar je kunt dan 
ook bij de zorgcoördinator mevrouw Schrijer terecht. Zij luistert naar jouw 
probleem en probeert samen met jou een oplossing te bedenken.  

Verder zijn er ook vertrouwenspersonen op school bij wie je met  je problemen 
terecht kunt. Eén van hen is meneer Wildeboer. De tweede persoon is nog niet 
bekend.
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De tweede schoolweek hebben 
we een leuke introductieweek op 
school en in Lemele. 

 

In deze week zal je op school 
twee dagen allerlei verschillende 
dingen met je klas en je mentor 
doen. Alles is vooral bedoeld om 
elkaar wat beter te leren kennen. 

 

De andere drie dagen brengen 
we door op een kampeerboerderij 
in Lemele.  

Ook daar gaan we door middel 
van allerlei sportieve en creatieve 
activiteiten kennismaken met 
elkaar. 

Het Lemelekamp

De reis naar en van 
Lemele gaat per bus. 

Wat je mee moet 
nemen, hoor je direct in 
de eerste schoolweek. 
  
Je ontvangt dan ook 
weer een boekje met 
alle informatie.
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