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Vraag & antwoord 
In dit document staan de antwoorden op vragen die via de chat zijn gesteld op de online 

informatieavond van 27 januari 2021 

 

Blijft het onderwijs na de verbouwing in principe klassikaal? 

We zien de docent als degene die de leerlingen zowel vakinhoudelijk als pedagogisch de juiste 

steun, sturing en inspiratie biedt. En dat doen we in eerste instantie in de klas in het lokaal, omdat 

we het klassenverband belangrijk vinden voor de sociale ontwikkeling van kinderen. De docent 

heeft de regie over het leerproces, waarbinnen we voor leerlingen meer keuzemogelijkheden 

willen beiden die aansluiten bij hun niveau en manier van leren. 

We weten dat als je meer zelf kunt kiezen, met begeleiding van je docent, dit de motivatie en de 

zin in leren bevordert. We maken in het vernieuwde gebouw hier ook echt ruimte voor. 

Ook in het vernieuwde gebouw zal de les in de klas beginnen met de docent. Het vernieuwde 

gebouw biedt wel veel meer mogelijkheden om op verschillende manieren te werken, tijdens de 

les en ook buiten de les. We hebben dit ingedeeld in 4 zones.  

Zone 1 is het lokaal, de plek waar de les start: klassikaal in het lokaal met de docent. Tijdens de les 

kunnen leerlingen met toestemming van de docent buiten het lokaal werken, bv. om samen een 

opdracht te doen. We noemen dit zone 2. In het vernieuwde gebouw zullen ook een aantal grotere 

studiepleinen, zone 3, gemaakt worden waar leerlingen zelfstandig en met toezicht en begeleiding 

aan de slag gaan, bv. om huiswerk te maken. Na de les en in de pauzes zijn de leerlingen op het 

schoolplein of in de aula; we noemen dit zone 4.  

Op deze manier willen we meer inspelen op verschillen tussen leerlingen en willen we leerlingen 

meer maatwerk en keuzeruimte bieden.  

 

Hoeveel brugklassen heeft het Boni? 

In schooljaar 2020-2021 hebben we 9 brugklassen.  

4 klassen 1-H/V 

3 klassen 1-Atheneum 

2 klassen 1-Gymnasium 

 

Is het mogelijk een filmpje te zien hoe je door de school loopt? 

Voor de open lesmiddag hebben we een film gemaakt waarin we een rondleiding geven door het 

brugklasgebouw en kennismaken met aan aantal vakken. Kijk op de groep 8 pagina om je aan te 

melden voor de Open Lesmiddag. 
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Hoeveel tijd ben je aan je huiswerk kwijt in de brugklas? 

In een enquête hebben we brugklasleerlingen in 2019 gevraagd hoeveel tijd ze per dag aan 

huiswerk besteden. De meeste leerlingen gaven toen aan dat dat 1,5 uur á 2 uur per dag is. 

Sommige leerlingen besteden er minder tijd aan. Gemiddeld is het dus 1,5 uur á 2 uur. We leren de 

leerlingen ook hoe ze dat het beste kunnen plannen, zodat het te combineren is met 

hobby’s/sport/etc. 

 

Wat doe je bij het vak levensbeschouwing? 

Bij dit vak leer je alle verschillende religies kennen. Maar ook normen en waarden spelen een 

belangrijke rol. Vaak behandelen wij ook thema's die op het moment in de maatschappij 

belangrijk zijn.  

 

Hoeveel uur krijg je taal, geschiedenis en kunst in de week? Hoeveel vakken hebben 

jullie? 

Dat verschilt per jaarlaag. In dit document is precies te zien hoeveel lesuren er in een jaarlaag per 

vak worden aangeboden: https://boni.nl/wp-content/uploads/2018/08/lessentabel.pdf  

 

Hoe sterk is het katholieke karakter van de school? 

We proberen de katholieke waarden zo goed mogelijk voor te leven en brengen ze o.a. tot uiting in 

de jaarlijkse vieringen met Allerzielen, Kerstmis en Pasen. We zijn regelmatig te gast in de 

Aloysiuskerk, bijvoorbeeld voor de diploma-uitreiking en de kerstviering in de brugklas. Dit wil 

niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere geloofsovertuigingen. Zo wordt ook de iftar-maaltijd 

aangeboden in de islamitische vastentijd en worden ook met name leerlingen die anders of niet-

gelovig zijn uitgenodigd mee op zoektocht te gaan naar Taizé. Op deze manier is onze 

schoolidentiteit inclusief te noemen. In de aangeboden verhalen en rituelen wordt dan ook steeds 

de verbinding gezocht met andere levensbeschouwingen. 

 

Geven jullie het vak Spaans? 

Spaans bieden wij in de 5e klas als plusvak aan voor leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn.  

 

Mag ik zelf aangeven bij wie ik in de klas wil komen? 

Ja, je mag een andere persoon opgeven bij wie je in de klas wilt komen. Als niemand van jouw 

school naar het Boni gaat, kijken wij ook of we jou bij iemand in de klas kunnen zetten uit 

hetzelfde postcodegebied.  

 

https://boni.nl/wp-content/uploads/2018/08/lessentabel.pdf
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In hoeverre is er aandacht voor hoogbegaafdheidsonderwijs en het inspelen op 

specifieke behoeften van leerlingen? 

Wij hebben sinds kort een begeleider die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheidsonderwijs, die 

hoogbegaafde leerlingen kan ondersteunen. Meer informatie is op te vragen bij Corine Lancel 

(c.lancel@boni.nl). 

 

Gaan wij naar het buitenland? 

In de brugklas gaan wij nog niet naar het buitenland maar later wel. Je kunt bijvoorbeeld in de 2e 

klas en 3e klas naar Duitsland of Frankrijk. Later in de bovenbouw hebben wij excursies naar 

Engeland, Spanje, Frankrijk, Polen en Marokko. 

 

Blijft het aparte brugklasgebouw ook na de verbouwing bestaan? 

Ja, de brugklassers blijven ook na de verbouwing in het brugklasgebouw. 

 

Krijgen de leerlingen die volgend jaar in de brugklas beginnen last van de 

verbouwing? 

De meeste lessen voor de brugkasleerlingen vinden plaats in het brugklasgebouw. Dat gebouw 

wordt op de korte termijn niet verbouwd. Volgens de huidige planning zal de renovatie in het 

laatste kwartaal 2022 klaar zijn. Daarom zullen brugklasleerlingen niet veel last krijgen van de 

verbouwing. 

 

Wat is Geo Future School? 

Als Geo Future School organiseren we uitdagende en vakoverstijgende projecten die onze 

leerlingen voorbereiden op hun toekomst in een global society. Hier kan je meer informatie vinden 

over Geo Future School: https://boni.nl/bijzonder-bij-boni/geo-future-school/  

 

Hoeveel leerlingen hebben jullie totaal op het Boni? 

In totaal hebben wij ongeveer 1500 leerlingen. 

 

Hebben jullie ook uitwisselingen met scholen uit andere landen? 

Ja, wij hebben in de derde klas uitwisselingen met scholen in Frankrijk en Duitsland.  

 

 

 

mailto:c.lancel@boni.nl
https://boni.nl/bijzonder-bij-boni/geo-future-school/
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Staat het huiswerk in Magister of moet je dat zelf bijhouden? 

We gebruiken Magister om het huiswerk te noteren, daarnaast werken wij ook met studieplanners 

waarin voor de langere termijn de opdrachten in staan. 

 

Heb je nog meer vragen? Hier vind je nog de FAQ's van onze website. 

https://boni.nl/aanmelding-faq/ 

Of neem contact op met Laurens Koppers (afdelingsleider van de brugklas) via L.Koppers@boni.nl  

https://boni.nl/aanmelding-faq/
mailto:L.Koppers@boni.nl

