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BRUGGERS
Eric:

Annalot:
“De kennismaking op het Boni was heel leuk, het was
meteen gezellig en ik maakte direct nieuwe vrienden.
Ik vind het fijn dat we rustig konden wennen aan de
lessen. Ook met een iPad werken vind ik fijn, dan kan ik
zelfstandig en op mijn eigen tempo aan de slag, en hoef
ik niet op anderen te wachten. Het meeste huiswerk
krijg ik al in de lessen af. Kies voor het Boni: de sfeer is
heel gezellig en je hoeft niet bang te zijn geen vrienden
te maken - voor iedereen is hier een plek.”
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“Ik vond het best wel spannend om naar de middelbare
school te gaan, maar ik had er ook zin in. Doordat
we goed begeleid werden door onze mentor en
leerlingmentoren voelde het Boni al snel vertrouwd.
En het huiswerk viel ook best mee. Ik heb voor het
Boni gekozen, omdat het lekker in de buurt is en ik
veel goede verhalen heb gehoord. Mijn advies voor
leerlingen die nu moeten kiezen: kom naar het Boni!”

6 KEER ‘YES!’
6 redenen voor een uitdagende en
succesvolle schooltijd op het Boni
1

Goede begeleiding

2

Gemeenschap met een
veilige en prettige sfeer

3

4

Volop verdieping

5

Modern & motiverend
onderwijs

6

Ruimte voor
talentontwikkeling

Veel leuke en leerzame
activiteiten

ST. BONIFATIUSCOLLEGE

3

1

Goede begeleiding

Mentor, steunlessen, huiswerkklas
Van de basisschool naar de middelbare school. Het is
een grote stap. Daarom worden brugklassers op het Boni
extra goed begeleid, onder andere door hun mentor. Op
het Boni hebben we erg enthousiaste mentoren die hun
leerlingen als geen ander kennen. In de mentorlessen
wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden,
zoals leren plannen. Brugklassers kunnen ook deelnemen
aan steunlessen, studievaardigheidstraining en de
huiswerkklas.
Naast hun mentor, kunnen brugklassers altijd terecht bij
leerlingmentoren (eindexamenleerlingen die brugklassers
op weg helpen), de afdelingsleider van de brugklas, het
zorgteam en vertrouwenspersonen. Goede begeleiding
staat op het Boni voorop!
Ook in de jaren na de brugklas biedt het Boni alle leerlingen
de steun, sturing en inspiratie die zij nodig hebben. Zo
kunnen zij het beste en mooiste uit henzelf halen.

Op het Boni hebben we erg
enthousiaste mentoren die
hun leerlingen als geen
ander kennen.
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Gemeenschap met een
veilige en prettige sfeer

Veilige thuisbasis

Brugklasgebouw

Gemeenschap

Verbondenheid speelt een belangrijke
rol als het gaat om een veilige en prettige
sfeer. Daarom focussen we ons op de
klas als “veilige thuisbasis” met mentor
en leerlingmentoren, en aandacht voor
kennismaken (o.a. op het brugklaskamp).
Hierdoor ontstaat er al snel een hechte
band tussen de leerlingen.

Op het Boni worden de meeste lessen
van brugklassers in hun eigen lokalen
in het brugklasgebouw gegeven.
Brugklassers leren elkaar hierdoor
snel kennen en de omgeving voelt snel
vertrouwd.

Op het Boni zijn we een gemeenschap
met een veilige en plezierige sfeer.
Dit bevordert de ontwikkeling en
het leerproces van onze leerlingen.
Zij kunnen zich op het Boni goed
voorbereiden op vervolgstappen en
zich volledig ontplooien op hun weg
naar verantwoordelijk en zelfstandig
burgerschap.
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Ruimte voor
talentontwikkeling

Iedereen heeft hobby’s en talenten. Het Boni speelt in op al deze verschillende interesses. Al vanaf de brugklas
krijgen leerlingen de kans om hun talent(en) te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van:

Muziek
3D-printen
Scheikundige
proefjes

Robotica
Journalistiek

Toneel
Kunst

Wiskundig
puzzelen
Sport

Sterrenkunde
Ook na de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor veel
extra aanbod en activiteiten. In de bovenbouw kunnen
bèta-leerlingen bijvoorbeeld het populaire plusvak
robotica kiezen met een afsluitend certificaat. Daarnaast
bieden we vanaf de bovenbouw extra programma’s aan,
bijvoorbeeld voor het behalen van een taalcertificaat bij
Engels, Frans en Duits.
Ons extra aanbod is niet alleen leuk, het helpt leerlingen
ook bij de keuze voor een vervolgopleiding.
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Volop verdieping

Het Boni is een school met kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij bieden onze leerlingen verdieping en veranderen mee
met de tijd. Bovendien werken we samen met vervolgopleidingen op universiteiten en hogescholen om onze leerlingen
uit te dagen en voor te bereiden. Onderstaande predicaten laten zien dat er voor elke leerling voldoende uitdaging is.
Daarnaast blinken we uit in ons bèta-aanbod.

CultuurProfielSchool

Met een bloeiende toneeltraditie en
veel aandacht voor beeldende vakken
en muziek, blinkt het Boni uit op het
gebied van kunst- en cultuuronderwijs.
Hiermee stimuleren we creatieve
processen, nieuwsgierigheid en de
waardeontwikkeling van leerlingen.

Unesco-school

Als Unesco-school besteedt het
Boni extra aandacht aan vrede en
mensenrechten, intercultureel leren,
lokaal en wereldburgerschap, en
duurzaamheid. Door middel van
onze activiteitenweek, excursies en
uitwisselingsprogramma’s leren onze
leerlingen wat er in de wereld speelt en
oog te hebben voor elkaar.

Geo Future School

Als Geo Future School zijn wij in
onze lessen continu bezig met grote
vraagstukken uit onze samenleving, zoals
klimaatverandering, globalisering en
gezondheid. In de vorm van projecten
gaan leerlingen met elkaar op zoek naar
oplossingen.
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Modern & motiverend
onderwijs

Op het Boni vinden we het belangrijk
om de zelfwerkzaamheid van leerlingen
te bevorderen. Onder begeleiding van
onze goede docenten die weten wat een
leerling nodig heeft, laten we leerlingen
stap voor stap meer zelf bepalen. In de
lessen wordt gewerkt met periodeplanners/
studiewijzers, zodat leerlingen overzicht
hebben, hun werk kunnen inplannen, en
goed en zelfstandig kunnen werken.
Tijdens de lessen gebruiken we naast boeken
en schriften ook iPads. Een waardevolle
aanvulling vinden wij, aangezien iPads
het onderwijs interactiever maken. Denk
bijvoorbeeld aan online quizzes waarmee
leerlingen kunnen kijken of ze alles begrijpen
en vervolgens feedback krijgen voor de toets
die komt.
iPads worden daarnaast ingezet als
hulpmiddel bij zelfwerkzaamheid. Leerlingen
kunnen hiermee makkelijker zelfstandig
werken, een onderdeel herhalen en eventueel
vooruit werken.
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Veel leuke en leerzame
activiteiten

De wereld verkennen op het Boni! Onze leerlingen doen mee aan uitwisselingsprogramma’s en maken reizen naar bijvoorbeeld Rome, München, Madrid of Krakau.
Ook in onze eigen omgeving organiseren we allerlei activiteiten, zoals schoolfeesten,
sporttoernooien, excursies, concerten en de jaarlijkse Boni-actie.
Kenmerkend voor onze school is de grote leerlingbetrokkenheid. Zo hebben we
bijvoorbeeld een feestcommissie van leerlingen die zorgdragen voor schoolfeesten, een
leerlingenraad, theatervoorstellingen, kunstexposities en andere activiteiten in de school.
Een mooie manier voor leerlingen om zich extra te ontwikkelen.
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UITGELICHT
Gymnasium
op het Boni
Net als alle andere brugklassers hebben de
1-gymnasiumklassen een eigen lokaal in het
brugklasgebouw. De eerste drie jaar blijft de
samenstelling van de klassen grotendeels hetzelfde.
Lekker vertrouwd dus! Naast de ‘gewone’ vakken
krijgen gymnasiasten twee extra vakken: Latijn
(vanaf de eerste klas) en Grieks (vanaf de tweede klas).
Daarnaast zijn er voor gymnasiasten ook extra projecten
en excursies. Denk aan een excursie naar Archeologisch
Park Xanten, theaterprojecten en het bezoeken van
Griekse toneelstukken. Leerlingen die tot en met hun
eindexamen één of beide klassieke talen volgen,
krijgen een gymnasiumdiploma.
Door het lezen van Griekse en Latijnse teksten leren
leerlingen de cultuur van de oudheid beter begrijpen.
Hoe zagen Grieken en Romeinen de wereld en wat vertellen
hun verhalen ons? Daarnaast helpen Grieks en Latijn bij
het leren van andere vakken en talen. De klassieke taal en
cultuur is namelijk overal aanwezig. En bij vervolgstudies als
geneeskunde en rechten komen ook veel woorden terug.
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De routes op het Boni
5V

4H

4V

3H

3A

3G

2H/V

2A

2G

1H/V

1A

1G

onderbouw

5H

bovenbouw

6V

H=havo | A=atheneum | G=gymnasium | V=vwo (atheneum+gymnasium)

Aan het einde van de brugklas volgt de keuze voor 2-havo/vwo, 2-atheneum of 2-gymnasium.
2-havo/vwo is een verlengd brugjaar. Vanuit hier stroomt de leerling uiteindelijk door naar
3-havo of 3-atheneum.
Door het verlengde brugjaar hebben leerlingen op het Boni langer de tijd om op de voor hen meest
passende plek terecht te komen.
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Volop leren, ontdekken
en beleven op het Boni!
Bonifatius betekent: iemand die een goede toekomst in het vooruitzicht stelt.
Samen met onze leerlingen gaan wij op weg naar zo’n toekomst!

Ga voor meer informatie naar www.boni.nl

We zien je graag op het Boni!
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