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Ons onderwijs
We bieden op het Bouwens een aantal onderwijsprogramma’s
aan. Sommige van deze programma’s zijn een keuze, andere
programma’s zijn aan een leerstroom gekoppeld.
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Het Bouwens is een school waar onderwijs voor iedereen wordt verzorgd, van

Samen
werken
aan jouw
toekomst

BouwensXplore: leer je
zelf beter kennen

vmbo tot en met gymnasium. We vinden het belangrijk om samen met jou te
werken aan jouw toekomst en te ontdekken wie je bent en waar je goed in bent.
Dat doen we door je individueel te begeleiden en door onderwijs op maat aan
te bieden. Door de relatie maken we het leren levensecht: je bouwt aan jouw
talenten voor de toekomst.

Technasium: onderzoek

(Top-)talentklas: focus op

en ontwerp

Wil je kennismaken met het Bouwens? Dat kan! Op onze website vind je de

sport en talent

meest actuele informatie over instroomactiviteiten.
vwo

Heb je vragen?

vwo

Neem contact met ons op via instroom@hetbouwens.nl.
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Het Bouwens van der Boijecollege
vmbo - havo - atheneum - gymnasium

Persoonlijk onderwijs

Ondersteuning op maat

Jij staat centraal bij ons.

Iedereen is anders en iedereen leert anders. Wij vinden het belangrijk dat
jij leert op een manier die bij je past. Op het Bouwens geven we jou de kans

Lukt het even niet met leren? Vind je het moeilijk om stil te zitten? Of

om je talent te ontwikkelen en te doen wat jij goed kunt en graag doet. Of

heb je moeite met plannen? Dan kunnen jij en je ouders altijd bij je

het nu sport, techniek of wat anders is.

mentor terecht. Je mentor bespreekt met jou of je extra hulp nodig
hebt.

We vormen een leer-, leef-, en ontmoetingsplaats. Bij ons krijg je de kans je
Voor extra hulp kun je elk moment van de week op ons

talent te ontdekken en de wereld om je heen te ontmoeten.

ondersteuningplein terecht bij onze interne en externe specialisten.
Op het Bouwens ga je samen naar dezelfde school, heb je samen met je
vrienden pauze en volg je toch je eigen leerroute.

Persoonlijke begeleiding in kleine mentorgroep
Samen met jouw mentor of coach zoek je naar jouw
persoonlijke interesses en kwaliteiten. Wij zorgen
ervoor dat ons onderwijs aansluit bij jouw toekomst
en bereiden je voor op jouw examen. Je leert
reflecteren en plannen.

Aan de slag op het leerplein
Op het leerplein kun je leren, alleen of met
klasgenoten. Wij zorgen voor leerplekken,
computers en een uitgebreide mediatheek, zodat jij
aan de slag kunt!

Betrokken ouders
Op het Bouwens vinden we het belangrijk om ook jouw ouders
actief te betrekken bij jouw leerplan en andere schoolse activiteiten.
Hiervoor zijn er natuurlijk regelmatig oudergesprekken. Maar ook
op andere momenten zijn je ouders welkom. Er is een ouderraad en
ouders participeren binnen de medezeggenschapsraad.

Uitblinken in jouw talent

Je stippelt jouw eigen leerroute uit, samen met jouw
mentor. Je gaat daarbij op zoek naar jouw talent. Of
je nu creatief, leergierig of sportief bent. Je ontdekt je
eigen passie, project of onderzoek waarin je uitblinkt.
Bij ons kun je ook vervroegd eindexamen doen of in
extra vakken eindexamen doen.

Levensecht leren

Leren doe je niet alleen in school, maar ook in
de praktijk. Er zijn stages, beroepenmarkten,
bedrijfsbezoeken, meeloopdagen, excursies en
studiereizen. Ook kun je optreden in de Revue of
meedoen aan een sporttoernooi.

We zien elkaar op het Bouwens!

