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Bonifatius mavo

TL doe je op de Boni

De Bonifatius mavo is een school waar we
je echt kennen. Kleinschalig, persoonlijke aandacht en goede begeleiding
door een enthousiast team! Wij hechten
waarde aan een goed contact met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Ons
doel is het aanbieden van uitdagend
onderwijs. Dit doen wij door leerlingen te inspireren, motiveren, uit te
dagen, zichzelf te laten ontdekSAMENLEVING
ken en te ontwikkelen.

LEERLING CENTRAAL
Als leerling sta je bij ons centraal in
het onderwijs. Dit betekent dat wij
maatwerk bieden, verschil in niveau en
tempo mogelijk maken en investeren
in gepersonaliseerd leren. Wij besteden
veel aandacht aan de zorg voor jouw
individuele leerproces, je beroepskeuze
en je persoonlijke ontwikkeling door:
Het bieden van een leerzaam
onderwijsklimaat.
Het bieden van een omgeving waar
ieder gekend is.
Het bieden van een uitdagende
leeromgeving met voldoende
hedendaagse onderwijstoepassingen.
Het bieden van een veilige omgeving
BLENDED LEARNING
Wij zetten ons ervoor in om de
mogelijkheden die ICT biedt maximaal
te benutten. Eigentijds en uitdagend
onderwijs voor alle leerlingen vergt
een goed aanbod van eigentijdse
voorzieningen. Wij werken daarom
volop met blended learning. Eigentijds
betekent voor ons ook dat we
jou goed willen toerusten op een
succesvol vervolg in je school- en
maatschappelijke carrière. Dat doen we
door het aanleren van de 21e eeuwse
vaardigheden.

De Bonifatius mavo wil een school zijn
die midden in de samenleving staat en
maximaal aansluit bij de toekomstige
ontwikkelingen in de maatschappij en de
regio. Wij bieden meer dan alleen goed
onderwijs! Wij leren je verder te kijken
en nemen je al vroeg mee in de wereld
van morgen. Dat doen we door samen
te werken met ouders, instellingen,
bedrijven en overheden in de regio en
daarbuiten. Wij gaan er regelmatig op uit.
Daarnaast werken wij nauw samen met
andere scholen in de regio.
CULTURELE ONTWIKKELING
Wij voeren een actief cultuurbeleid.
Als onze leerling maak je kennis
met kunstuitingen in verschillende
disciplines, en krijg je hierdoor inzicht in
de mogelijkheden van kunst en cultuur.
Dat gebeurt expliciet bij de vakken
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
en Beeldende Vorming (BV), maar ook
bij Nederlands, Engels en Duits komen
literatuur, film en andere vormen van
kunstuitingen aan de orde.

Wil je meer weten
over de Bonifatius mavo?
Kom dan naar onze open dag
op maandag 25 januari 2021. Kijk
voor meer specifieke informatie
en tijden op onze website
www.bonifatius.nl.

Bonifatius mavo
Prof. Lorentzstraat 3
8302 AS EMMELOORD
0527 613469
www.bonifatius.nl
adm@bonifatius.nl
Facebook: /bonifatiusmavo
Instagram: @bonifatiusmavo
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl
Vmbo-profielen:
Economie en Ondernemen (E&O), Zorg
en Welzijn (Z&W), Techniek, Economie,
Landbouw
Extra aanbod:
ICT-klas, Extra examenvakken, Technologie
en Toepassing (T&T)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Rooms-katholiek
Aantal leerlingen:
405
Voor meer informatie:
Meer informatie en contactgegevens vind je
op www.bonifatius.nl.
De Bonifatius mavo is onderdeel van VariO
Onderwijsgroep. VariO Onderwijsgroep
bestaat uit:

n X-tuur: zelfsturend onderwijs
n Caleido, onderwijs voor
anderstaligen
n Zuyderzee Lyceum Emmeloord
(mavo t/m gymnasium)
n Zyderzee Lyceum Lemmer (vmbo bb
t/m gymnasium en lwoo)
Vakcollege, beroepsgericht onderwijs

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

