
 
Onze school 
Onze school is een katholieke school in Ter Apel. Wij willen vanuit een positieve levenshouding en 

door het bieden van een veilige omgeving, kinderen brengen tot een optimale leerprestatie. We willen 
ieder kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met kennis en vaardigheden, om zich te 

ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving. We gaan op school met elkaar om op 
basis van gelijkwaardigheid. Daarbij gaan we uit van de normen en waarden die bij onze katholieke 

levensovertuiging passen: wederzijds respect en begrip, rekening houden met elkaar en 

verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. We scheppen een sfeer van geborgenheid, veiligheid, 
openheid en gezelligheid. We stimuleren de kinderen om positief met elkaar en hun omgeving om te 

gaan. We leren de kinderen samen te werken, te spelen en elkaar te helpen in groepsverband. 
Tevens laten we kinderen ontdekken dat er tegenstellingen en conflicten kunnen zijn en dat we 

kunnen leren daar mee om te gaan. 

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze website 
www.bonifatiusschool.nl.  
 
Onze leerlingen 

De Bonifatiusschool heeft circa 100 leerlingen. Onze leerlingen zijn ingedeeld in doorlopende, 
gecombineerde leeftijdsgroepen om zich te kunnen identificeren met groepsgenoten. Gemiddeld zitten 

er ongeveer 25 kinderen in een groep. 
 
Waar we sterk in zijn 

• Eigentijds onderwijs, waar mogelijk ondersteund met iPad/ computer. 

• Ieder kind actief betrekken bij de eigen ontwikkeling. 

• Samenwerkend leren door de inzet van coöperatieve werkvormen. 

• Het zorg dragen voor een positieve sfeer. 

• We hebben een peuterspeelzaal in de school, waardoor de overgang naar groep 1 soepeler 
verloopt. 

Ons onderwijsaanbod 

We maken deel uit van de stichting Primenius en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Groningen. In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het 

onderwijs van de school. We proberen zoveel mogelijk aandacht aan het individuele kind te schenken, 
rekening houdend met alle verschillende niveaus. In onze school doet ieder kind ertoe en wordt 

samen met het kind bepaald wat het nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. We 

geven activerend onderwijs, waarbij het contact met de kinderen de basis is. In het 
schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om kinderen te ondersteunen en 

ook waar onze grenzen liggen. Voor het vergelijken van scholen kunt u terecht bij Scholen op de 
kaart, www.scholenopdekaart.nl.  

Op de site van de onderwijsinspectie vindt u het rapport van de inspectie.  
 

Onze ambitie 

We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en willen hen zoveel mogelijk eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling laten zijn. Wij verwachten dan ook een onderzoekende houding. In ons 

schooljaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken. 
 

Onze aanmeldprocedure 

Wij hebben hier in het kort een beeld gegeven van onze school. Lijkt de Bonifatiusschool een school 
voor uw kind? Kom dan eens vrijblijvend langs om de sfeer in de school zelf te proeven. U kunt 

hiervoor telefonisch een afspraak maken met Nicolette de Gooijer (0599-581890) of per e-mail 
nicolette.degooijer@primenius.nl. 

We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft! 

http://www.bonifatiusschool.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/9298?pagina=81

