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Aanmelden: 

Samenspel 
Leerlingen hebben 
baat bij een goede 
relatie tussen hun 
ouders en de school. 
Samenhang in de opvoeding thuis en op school is 
daarbij erg belangrijk en heeft een positief effect op 
de schoolprestaties. Ouderbetrokkenheid draagt bij 
aan het welzijn op school, het leren, de resultaten en 
de taakgerichtheid van de leerling. Ouderparticipatie 
vertaalt zich in deelname aan diverse activiteiten in 
school. De Bonifatius hecht veel waarde aan een 
goede relatie tussen ouders en school. 

Missie 
Voor de samenleving van morgen en de 
leerlingen van nu geven wij het beste  
onderwijs. 
 

Motto 
Gelukkig laten groeien. 
 
Kernwaarden 
Vertrouwen, betrokkenheid en  
samenwerking. 

Contact met de school 
Wij vinden een goede communicatie tussen ouders, 
kind en school belangrijk. Het gezamenlijk doel is om 
het kind gelukkig te laten groeien.  

Ons uitgangspunt is dat de leerkracht(en) ten minste 
twee keer per schooljaar met de ouders in gesprek 
gaat. Leerkrachten en ouders bepalen samen de route 
en kunnen afwijken van de gesprekkencyclus.  

Op de website en op www.scholenopdekaart.nl vindt u 
algemene en onderwijsinhoudelijke informatie. 
 
Actuele informatie over school leest u via de Parro 
app, uw Parro account wordt actief als uw kind op 
school komt. 

Bonifatius 
Veldstralaan 4, 1715 EP Spanbroek 
0226-351217 
info.bonifatius@skowf.nl 
www.bonifatiusspanbroek.nl 



 

De Bonifatiusschool is 
gevestigd aan de Veldstralaan  
in een gebouw met ruime lokalen en  
grote centrale ruimtes, die worden gebruikt voor 
gezamenlijke activiteiten, vieringen, groepswerk, 
computergebruik, zelfstandig werken etc. De school 
telt medio 2021 390 leerlingen, verdeeld over 16 
groepen. 

 
Kindcentrum Opmeer/Spanbroek (1-1-2025) 
Met het oog op de toekomst werken wij nauw samen 
met ‘t Ruimteschip.  

 
Visie 
Wij willen dat kinderen door ons onderwijs gezien, 
gehoord en geïnspireerd worden en glinsterende ogen 
krijgen. Vanuit een veilige omgeving leren wij de 
leerlingen basisvaardigheden en ondersteunen wij de 
brede ontwikkeling. Dit doen we door talenten en 
kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen, waarbij de 
kinderen mede-eigenaar zijn van hun leren. 

 
Groepen 
De school is verdeeld in drie ‘bouwen’ met een eigen 
entree (groepen 1-2, groepen 3 en 4 en de groepen  
5 t/m 8). In de kleutergroepen zitten de jongste en 
oudste kleuters bij elkaar, deze groepen groeien tijdens 
het schooljaar.  

 
Katholieke school 
De Bonifatius is een katholieke school. Ook kinderen  
van ouders uit niet-katholieke gezinnen zijn welkom, 
mits de ouders de doelstellingen van de school 
onderschrijven  en de kinderen aan alle 
schoolactiviteiten deelnemen. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Het team 
Het team bestaat uit 36 leerkrachten, 2 intern 
begeleiders en het directieteam. Binnen het team  
is er een Technologie-, Cultuur-, ICT-, Talent- en  
Kanjer-coördinator en werken we met een 
vakleerkracht gymnastiek, een theaterdocent en 
een muziekdocent. Daarnaast wordt het team 
ondersteund door een onderwijsassistent,  
administratief medewerker, cleanteam, conciërges 
en vele vrijwilligers. 
 

Thematisch werken 
Nieuwsgierigheid is de basis van het leren. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren 
samenwerken en zich verantwoordelijk 
voelen voor zichzelf, voor elkaar en voor de 
wereld om hen heen. De veranderende 
wereld vraagt om nieuwe kennis zoals 
digitale geletterdheid, een leven lang leren 
en internationalisering. Betekenisvol aanbod 
in thema’s vergroot de betrokkenheid bij het 
leren. 

De Kanjertraining, die op onze school wordt 
gegeven, geeft een kind handvatten in sociale 
situaties. Het doel ervan is dat een kind positief 
over zichzelf en de ander leert denken. De training 
staat voor: vertrouwen, veiligheid, rust en 
wederzijds respect. Alle leerkrachten zijn 
gecertificeerd om de 
Kanjertraining te geven.  
 

Engels 
Iedere kind is een wereldburger 
en leert leren! Daarom geven 
we Engels in de groepen 1 t/m 8 
en is er jaarlijks een Engelse week. 
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