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PCPO KRIMPENERWAARD
De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als 
doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en 
voor de toekomst waarborgen van kwalitatief 
hoogwaardig Protestants-Christelijk basisonder-
wijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs 
vormen het reddende en verlossende werk van 
Jezus Christus. Wij brengen onze identiteit tot 
uiting in ons lesgeven en in het omgaan met 
elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/ver-
zorgers. Wij verwelkomen ouders/verzorgers en 
leerlingen die zich thuis voelen bij onze manier 
van werken en leven.

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard 
is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimu-
leerd om hun van God ontvangen talenten te 
leren gebruiken in dienst van anderen en van de 
samenleving. Wanneer kinderen zich op deze 
manier kunnen ontplooien en het beste uit zich-
zelf tevoorschijn kunnen laten komen, leren zij 
om niet alleen voor zichzelf te leven, maar van 
betekenis te zijn voor anderen. Om dit zo goed 
mogelijk te verwezenlijken zullen kinderen op de 
scholen van de PCPO in een sfeer van geborgen-
heid moeten kunnen opgroeien. Er wordt goed 
voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrach-
ten gekend en met liefde omringd.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze zich 
voortdurend verder ontwikkelen: vakinhoudelijk, 
maar bijvoorbeeld ook op gebieden als omgaan 
met verschillen, communicatie, het leren van de 
21e eeuw. Verdieping in de wereld van het kind 
van vandaag is daarom een must.

ONZE SCHOLEN
PCPO Krimpenerwaard telt 8 scholen, verdeeld 
over de kernen Bergambacht, Gouderak, Lekker-
kerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den 
IJssel en Schoonhoven. Voor al onze scholen 
geldt dat zij zijn gehuisvest in goede en functio-
nele gebouwen en gebruik maken van moderne 
en actuele leer- en hulpmiddelen. De scholen 
hebben elk hun eigen (lokale) karakter. Samen 
staan ze sterk en gaan ze nieuwe uitdagingen 
aan, gericht op de toekomst.

Ieder kind zien wij als een uniek schepsel van 
God. Wij gaan daar met zorg mee om. Wij pro-
beren hierin ‘meer dan het gewone’ te doen. 
Kinderen, personeelsleden en ouders moeten 
zich veilig voelen op school. Wij willen een sfeer 
creëren van geborgenheid en liefde.

WIJ HEBBEN U NODIG
Een vereniging wordt gevormd door leden. 
Wij willen u daarom vragen lid te worden van 
PCPO Krimpenerwaard. Hiermee steunt u het 
protestants-christelijk basisonderwijs voor uw 
eigen kind en voor vele andere kinderen in onze 
gemeente. Ook bent u als lid in de gelegenheid 
mee te denken en te praten over het beleid van 
de vereniging en de scholen. Jaarlijks wordt u 
daartoe uitgenodigd tijdens de algemene leden-
vergadering.

Leuk dat uw kind bij ons op school komt. Onze school maakt onderdeel uit van PCPO Krimpenerwaard, de 
Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard. De PCPO heeft als doel om 
kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs in de kernen van de Krimpenerwaard beschikbaar te  
stellen en ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

ONZE IDENTITEIT
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TOELICHTING

Toelichting logo PCPO Krimpenerwaard
• Het logo uit zich in de kernwaarden samen, christelijk, veilig, vertrouwd, ieder kind uniek,  

richting gevend, eigenheid en stabiliteit. 
• De C springt eruit door kleur en vormgeving. De verschillende kleuren drukken de diversiteit  

en de eigenheid van de scholen uit. Tegelijkertijd zijn zij nauw met elkaar verbonden. De C  
is ook anders gepositioneerd. Het geeft aan dat er sprake is van vooruitgang, beweging en  
ontwikkeling. 

• Het logo wordt ondersteund en versterkt door het motto ‘Geloof in onderwijs’.

K R I M P E N E R W A A R D

Wie zich aanmeldt als lid geeft daarmee aan in 
te stemmen met het doel en de grondslag van 
de vereniging. U kunt zich aanmelden via het 
formulier in deze folder. U kunt deze inleveren op 
de school van uw kind. 

De kosten voor het lidmaatschap bedragen  
€ 12,50 per lid, per jaar. 

Als lid van de PCPO Krimpenerwaard
• steunt u het christelijk onderwijs in onze regio;
• denkt en spreekt u mee over de identiteit van 

de plaatselijke school;
• denkt en spreekt u (via de ledenvergadering) 

mee over het beleid van de scholen;
• bent u verkiesbaar als lid van het bestuur of 

de schooladviesraad.

CONTACTGEGEVENS
ADRES Hoofdstraat 69a, 2861 AL Bergambacht, 
TELEFOON (0182) 35 08 70, 
EMAIL info@pcpokrimpenerwaard.nl
IBAN NL69 RABO 0130 0367 22, 
KVK NR. 24379256 Rotterdam
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INSCHRIJFFORMULIER

Geloof in onderwijs

Datum en plaats:

 

Handtekening lid: 

Datum en plaats:

 

Handtekening directeur van de school: 

Voorletters en achternaam:   de heer  mevrouw

Straat: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoon: 

Naam school: 

Kind op de basisschool (op dit moment):   ja    nee, wel per datum:

Verklaring: 
Hierbij verklaar ik de grondslag van de vereniging te onderschrijven en verplicht ik mij tot het betalen van 
de jaarlijkse contributie.

!
Dit formulier  

graag ingevuld en 

ondertekend inleveren 

bij de directeur van 

de school.
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