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Inleiding 
De PCPO Krimpenerwaard hanteert de Code voor Goed Bestuur Primair Onderwijs als 

leidraad voor het bestuurlijk handelen binnen de organisatie. De uitgangspunten voor 

goed bestuur die in de code zijn vermeld worden nageleefd en indien hiervan wordt 

afgeweken zal dit in het jaarverslag worden vermeld.   

Bijna alle punten uit de code worden door de PCPO Krimpenerwaard overgenomen. Dit 

document bevat op enkele punten nog wat aanvullingen en aanscherpingen.  

 

Artikel 7, opdracht 
In de statuten van de PCPO Krimpenerwaard is de volgende grondslag vermeld:  

‘De vereniging ontleent haar identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon 

Jezus Christus en de Heilige Geest. De grondslag is de Bijbel als het onfeilbare Woord 

van God en de daarop gebaseerde drie formuleren van enigheid. Ondanks verschillen in 

beleving en uitingsvormen weten de scholen zich één door de relatie die er is met de 

levende God. Het bestuur en het personeel spreken met elkaar uit dat Jezus de enige 

Weg tot behoud is en de enige Waarheid om uit te leven. Zij stellen zich als doel dit de 

kinderen van de scholen voor te leven en hen daarin en van daaruit te onderwijzen.’  

 

Gezien de grondslag vinden de bevoegd gezagsorganen de opdracht voor het primair 

onderwijs, zoals verwoord in artikel 7 van de code, te beperkt. Zij voegen daaraan nog 

enkele zaken toe die ook in het bestuurlijk toetsingskader zijn opgenomen: 

 De leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten, die ze van God gekregen 

hebben, te ontwikkelen en te worden wie ze mogen zijn. Ze worden daartoe 

uitgedaagd in lessen die hen inspireren. Er is een goed evenwicht tussen vasthouden 

en loslaten, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. Er is grote 

aandacht voor de uniciteit van de leerlingen en het pedagogisch klimaat op school en 

in de klas. 

 Alle leerlingen worden vertrouwd gemaakt met het christelijk geloof.  

 Er wordt expliciet aandacht besteed aan het vergroten van Bijbelkennis. 

 Kinderen worden bewustgemaakt van de variëteiten binnen het christendom en leren 

hiervoor respect op te brengen.  

 Maatschappelijke betrokkenheid van kinderen, waaronder betrokkenheid bij de Derde 

Wereld, wordt gestimuleerd.  

 Op alle scholen is er aandacht voor geloofsopvoeding, mediaopvoeding en seksuele 

opvoeding.  

 De identiteit is zichtbaar in de dagelijkse praktijk van het onderwijs en de overige 

aspecten van het school-zijn. Zij komt ook buiten de godsdienstlessen tot 

uitdrukking, in het omgaan met elkaar en de benadering van onderwijsinhouden. 

 Alle medewerkers belijden: ‘Jezus is Heer’. Zij dragen de identiteit van de school 

geloofwaardig uit.  



 De schooladviesraden (SAR-en) functioneren optimaal in hun rol als adviseur op het 

gebied van identiteit en de invulling daarvan in de klas.  

 De uitwerking van de identiteit wordt per school vormgegeven. Daarbij is het 

verenigingsbeleid leidend. 

 Er vinden openingen, sluitingen en bezinningsmomenten plaats. 

 Er wordt invulling gegeven aan de driehoek school-gezin-kerk. 

 

Artikel 20 lid 5, beloning bestuurders  
De toezichthoudende bestuursleden zien af van beloning en ontvangen alleen een 

onkostenvergoeding. 

 

Artikel 26, ingangsdatum en duur 
Deze code treedt voor de PCPO Krimpenerwaard in werking per 6 juni 2011 en is, 

conform de bepalingen van de code zelf, vooralsnog geldig tot 1 augustus 2013. 


