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Beste ouder/verzorger, 

U heeft een kind of kinderen op De Schakel. Graag willen wij u kennis laten maken met de 
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. 
De Schakel valt onder de zorg van deze Vereniging. In 1880 is de Vereniging opgericht 
met als doel het oprichten van een Christelijke school en het in standhouden hiervan. 
Deze doelstelling hebben we nog steeds. 
 
We zijn een dynamische Vereniging die probeert midden in de samenleving te staan en 
van daaruit zijn eigen weg te kiezen. 
We willen samen met de ouders/verzorgers, het team en allen die meewerken binnen de 
schoolorganisatie een school zijn die herkenbaar is als een Protestants-Christelijke school 
met een eigen identiteit. Daarbij staan we open voor iedereen die voor en met zijn 
kinderen kiest voor onze school. Een school waar de Bijbel als leidraad geldt voor het 
dagelijks doen en laten. 
 
De school heeft ook behoefte aan de inbreng van ouders. Dit kan door lid te worden van 
onze Vereniging. Gezamenlijk willen we invulling geven aan onze doelstelling: het in stand 
houden van de Christelijke school. 
Naast onze identiteit willen we ons onderscheiden door kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
te bieden, waarbij we gebruik maken van moderne onderwijsleermiddelen en 
leermethoden.  
 
Het besturen van de Vereniging is door de leden van de Vereniging overgedragen aan het 
bestuur. In de statuten zijn hierover regels vastgelegd. 

De Vereniging bestaat dus uit een bestuur en haar leden. Het bestuur wordt gekozen door 
de leden. Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar. Allerlei zaken die spelen 
op de school en in het onderwijs komen in de vergaderingen aan bod. Minimaal 1 keer per 
jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. In deze vergadering legt het bestuur 
verantwoording af over het afgelopen jaar. Ook hebben de leden dan de gelegenheid om 
hun vragen te stellen, mee te denken en te beslissen over diverse onderwerpen. In de 
ledenvergaderingen worden ook nieuwe bestuursleden gekozen. 

 

http://www.schakelvinkeveen.nl/


Wij vinden het als bestuur belangrijk dat de ouders/verzorgers van de kinderen op onze 
school lid worden van de Vereniging. We gaan er vanuit dat degenen die zich als lid 
aanmelden geheel achter de statutaire doelstellingen staan. De statuten zijn te vinden op 
de website onder het kopje bestuur. Door het lidmaatschap wordt u op de hoogte 
gehouden van belangrijke ontwikkelingen en kunt u uw stem geven over beslissingen die 
worden genomen. 

Wij willen u van harte uitnodigen bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen, ook kunt u het 
formulier via de website van de school invullen. 
Het lidmaatschap kost op dit moment €7,50 per jaar. 
  
Meer informatie over de Vereniging kunt u vinden op de website van de school onder het 
kopje organisatie, bestuur. Ook kunt u een van de bestuursleden benaderen. Dit kan 
persoonlijk of via de mail 

secretaris.bestuur@schakelvinkeveen.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier 
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Aanvraagformulier lidmaatschap van de Vereniging voor Protestants Christelijk 
Basisonderwijs te Vinkeveen. 

 

Ondergetekende, 

 

(naam) _________________________________________________ 

 

(adres) _________________________________________________ 

 

(pc + woonplaats) _____________________________________________ 

 

(e-mailadres)  ________________________________________________ 

 

 

wenst lid te worden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te 
Vinkeveen. 

 

Hierbij verklaar ik in te stemmen met de statuten van de Vereniging en de grondslag van 
de Vereniging. 

 

 

______________________________ 

 

(handtekening) 

 

 

 

Via de penningmeester van de Vereniging ontvangt u bericht uw contributie van € 7,50 
over te maken. Vervolgens wordt u jaarlijks een contributienota toegezonden. 

Dit formulier inleveren bij: 

 Hans de Haan (secretaris Vereniging),Snippenlaan 19, 3645 KS Vinkeveen 
of 

 Marius-Jan Breugem (directeur PCB De Schakel) 


