
LIO BoniSchip schooljaar 2023-2024

Wij (Bonifatius + ‘t Ruimteschip = ‘BoniSchip’) zijn op weg  naar een nieuwe school. Samen worden
wij één school. Vanuit onze missie en visie ontwikkelen wij de 4 pijlers van toekomstbestendig
onderwijs. Ons motto Gelukkig laten groeien! is hierbij leidend.
Wij zijn volop aan het ontwikkelen, smeden plannen en zetten stappen richting STERK onderwijs.
Daarbij kunnen wij de inzet van enthousiaste, bevlogen mensen goed gebruiken!

STERK BoniSchip

LEER STERK SAMEN STERK GROEI STERK LEEF STERK

Basis op orde Sociaal Emotioneel leren Inventief/innovatief
leren

Leefstijl, gezonde
school

WIG 5
STAAL
VierKeerWijzer
VLL
Engels

Kanjer / Vreedzaam
Hemel en Aarde
Gouden driehoek
Buren burgers buitenlui
Samen Iets Anders
Opleidingsschool

Digitale geletterdheid
Digital leaders
Tpack
7 werelden van
Techniek

Bewegingsonderwijs
Ontspannen
Mindset
Voeding
Bewegend leren
Pauze sport



Wij willen graag talenten verbinden aan ons BoniSchip en zijn een
onderdeel van de Noord-Hollandse SamenScholing. (NHS)
Als SKOWF school leiden wij samen met de PABO studenten op.
Ook  hebben wij verschillende zij-instromers als collega en
verwelkomen LIO-ers altijd met open armen.
Samen leren maakt sterk!

Wij worden gelukkig van studenten die:

Met glinsterende ogen kinderen gelukkig
laat groeien
Een eigen inbreng, planning en een
zelfstandige houding hebben
Willen ontwikkelen en innoveren.
Een bijdrage levert aan (een van) onze
pijlers
Deel willen uitmaken van ons team en
betrokken willen zijn bij alle aspecten van
een actief schoolteam

Wij bieden jou:

Een school met enthousiaste kinderen,
ouders én collega’s.
Werk op een grote school (17 groepen
Bonifatius) of werk op een kleine school
(4 groepen ‘ t Ruimteschip)
Ruimte om jezelf te ontwikkelen tot een
startbekwame leerkracht
Goede begeleiding door een ervaren
mentor
Een professioneel positief waarderend
schoolklimaat

Wij zien je graag op één van onze scholen.
Voor een rondleiding door een leerling, een kop koffie, een oriënterend gesprek:
Wees welkom!

Namens team en kinderen BoniSchip
Directieteam, Marinda Mol,  Anja Braas en Rein Swart

Bonifatius: ‘t Ruimteschip:


