
Blink uit met jouw talent!

Leren in de praktijk is hartstikke leuk!

Dit vinDen wij belangrijk

Samen werken we aan jouw ontwikkeling!

Het Bouwens:  
willen - leren - kennen

Het Bouwens is een school waar 

onderwijs voor iedereen verzorgd 

wordt: van vmbo tot en met gymnasium. 

We vinden het belangrijk om samen met 

jou te werken aan je toekomst en om te 

ontdekken wie je bent en wat je kunt. Dat 

doen we door onderwijs aan te bieden dat 

aansluit bij je ontwikkeling en talenten.  

Door de relatie maken we het leren 

levensecht: je bouwt aan talenten voor de 

toekomst!WELKOM OP 
HET BOUWENS!

Je hebt een mentor die jou echt kent en helpt!

Het Bouwens van der Boijecollege
vmbo - havo - atheneum - gymnasium

Minister Calsstraat 10 | 5981 VT Panningen | www.hetbouwens.nl

Wil je nog wat weten? Ingrid Hebben, Evelien 

Jakobs en Jeanine Bos beantwoorden al jouw 

vragen over het Bouwens, onze lessen en alle 

andere activiteiten. Je kunt ze bereiken via 

instroom@hetbouwens.nl of door te bellen naar: 

077 – 306 88 88.



KENNISMAKEN MET HET BOUWENS?

DAT KAN! 

Meeloopochtend
Vanaf 21 oktober | 09:00 - 12:00 uur
Leerlingen uit groep 8 

Vanaf 21 oktober zijn er meeloopochtenden voor 
de basisschool. Je maakt kennis met het Bouwens 
en volgt een les. De leerkracht van de basisschool 
spreekt af wanneer jouw klas langskomt. 

Young Masterclass
Vanaf 23 oktober | 09:30 - 11:30 uur
Groep 8 (vwo)

Houd jij van taal, antieke cultuur, voeding 
& gezondheid en science? Dan is de Young 
Masterclass echt iets voor jou! Vraag aan je 
leerkracht van groep 8 of je kan meedoen.

InforMatIeavond *
Ma 18 en di 19 november | 19:00 - 20:30 uur
Ouders en leerlingen groep 8

Kom met je ouders naar de informatieavond van 
het Bouwens! Er wordt uitgelegd hoe een dag 
uit het leven van een brugklasser eruit ziet en je 
kunt al je vragen stellen. 

Info-avond gYMnasIuM *
Di 7 januari | 19:00 - 20:00 uur
Ouders en leerlingen groep 8

Ga jij naar het gymnasium? Wij vertellen je graag 
alles over het gymnasium, onze begeleiding en 
maatwerk voor gymnasiumleerlingen.

open avond
Vr 31 januari | 17:30 - 21:30 uur
Alle ouders en leerlingen

Kom de sfeer van het Bouwens proeven 
tijdens onze open avond. Je kunt actief aan 
de slag, de lokalen bekijken en al je vragen 
stellen aan onze docenten én leerlingen. 

technIek-/technasIuMMIddagen *
Wo 12 en 19 februari | 14:00 - 16:00 uur
Leerlingen groep 7 en 8

Ben jij een echte technicus en werk je graag 
met je handen? Of houd je van onderzoeken 
en ontwerpen? Kom dan kennismaken met 
onze techniekopleiding (voor vmbo) en het 
technasium (voor havo/vwo). 

aanMelden
Ma 9 en di 10 maart | 17:00 - 19:30 uur
Ouders en leerlingen groep 8

Start jij komend schooljaar op het Bouwens? 
Samen met je ouders kom je je inschrijven 
als nieuwe leerling. Wij kijken naar je uit!

* Aanmelden hiervoor graag via de website: 
www.hetbouwens.nl > groep 7/8
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