Graag stellen wij ons aan u voor…
De Stroming (Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs in het Land van Heusden en Altena) verzorgt
kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
We werken vanuit een christelijke grondhouding waarbij de
liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping in de
praktijk wordt gebracht.
De vereniging vertegenwoordigt 9 scholen die in totaal door
ongeveer 1500 leerlingen worden bezocht.
CBS De Ark
Meeuwen
De Ark in Meeuwen is
een gezellige
dorpsschool met
ongeveer 45 leerlingen
die afwisselend in drie
en vier
combinatiegroepen worden begeleid naar hun
zelfstandigheid.

De Stroming
bij ons telt
ieder kind

PCBS Het Baken
Werkendam
Een gezellige basisschool
met ongeveer 330
leerlingen in de nieuwe
wijk ‘De Werkense
Polder’. De school staat
midden in de wijk en straalt zo ook uit waar de school voor
onze kinderen en de gezinnen wil staan.
CBS ‘t Kompas
Werkendam
‘De juiste koers voor ieder kind ’. Wij willen voor ieder kind
het beste onderwijs bieden door af te stemmen op het

individuele kind, samen met de ouders. Vanaf 2016-2017
zijn wij gehuisvest in “MFA – Hooftlanden”, waar we door
de opzet van het gebouw optimaal rekening kunnen
houden met de onderwijsbehoeften van het individuele
kind. We werken o.a. met leerpleinen en stille
werkplekken. Daarnaast zijn er inpandig een sporthal en
een bibliotheek. Vanaf 2017-2018 werken we met het 5gelijke-dagen-model. Dit zorgt voor rust en structuur in
een omgeving die uitdaagt tot leren en ontwikkelen.
’t Kompas: een open Christelijke school, onderwijs op
maat, spil in de wijk, actieve samenwerking met ouders.
Het Fundament
Genderen
Het Fundament vormt voor
het dorp
Genderen de enige
onderwijsvoorziening.
Dagelijks bezoeken ongeveer 150 leerlingen de school.
Samen met het team, leerlingen en ouders bouwen we
aan een “stevig fundament”.
CBS De Sprankel Dussen
Een kleine brede school met
ongeveer 50 leerlingen.
De Sprankel staat voor de
vonk die overspringt.
Ieder kind is uniek en daar
sluit ons “Sprankelend”
onderwijs op aan. In 2017 verhuizen wij naar de nieuwe
MFA te Dussen.

CBS Waardhuizen
Waardhuizen
Wij zijn een school waar je
welkom bent, gekend
wordt, aan betekenisvolle
dingen werkt, je kan
ontwikkelen en we
aansluiten bij wat het kind kan. Doorgaande leerlijnen zijn
belangrijk. Wat groep 1 leert, wordt voortgezet in de
volgende groepen: zelfstandigheid, het gebruik van de
dagtaak en planbord, Engels in 1 t/m 8, de inzet van
computers, goede omgang met elkaar, enz. Ongeveer 45
kinderen bezoeken op dit moment onze school. Ouders
zijn betrokken, leerkrachten gemotiveerd.
Een kleine, moderne, open christelijke school.
Een school in beweging!
CBS Eben Haëzer
Woudrichem
Wij zijn een
christelijke school die
open staat voor alle
kinderen uit
Woudrichem. Een
enthousiast team van leerkrachten en intern begeleiders
begeleidt dagelijks circa 225 leerlingen, verdeeld over 9
groepen.
Waar staat onze school voor:

een vertrouwde sfeervolle leeromgeving waar onze
leerlingen zich veilig;

gehoord en gewaardeerd voelen;

een positieve benadering en respectvol met elkaar
omgaan;

het zelfstandig werken als voorbereiding op
zelfstandig leren en plannen;

hoge mate van ouderbetrokkenheid.
CBS de Zaaier
Andel
Wij zijn een
christelijke school
die open staat voor
alle kinderen uit
Andel en omgeving.
Er is een enthousiast team dat dagelijks werkt met 220
leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Ons motto is “Ruimte
voor groei”:







Ruimte om je gaven en talenten te ontwikkelen en in
te zetten met en voor elkaar
Ruimte voor plezier in een veilige omgeving
Ruimte in onze prachtige school
Ruimte voor uitdaging en ondersteuning
Ruimte voor eigentijds onderwijs

CBS de Parel
Giessen/Rijswijk
De Parel is een christelijke school die een veilige omgeving
biedt, waar ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan
ontwikkelen. We zijn gericht op de mogelijkheden en het
welbevinden van ieder kind. In ons onderwijs wordt
rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften
van elk kind. We bieden leerlingen extra uitdaging d.m.v.
‘Levelwerk’ en komen op deze manier tegemoet aan de
onderwijsbehoeften van de meer begaafde kinderen.
In het schooljaar 2017-2018 hopen we in onze nieuwe
brede school te starten.
Een enthousiast team van leerkrachten begeleidt dagelijks
265 leerlingen verdeeld over 11 groepen.
Onze visie wordt onder woorden gebracht door de
volgende kernwaarden die ook terugkomen in ons logo:
- Geloof

- Ontwikkeling en Vertrouwen
- Betrokkenheid en Samen
Samenbindend
Iedere school heeft een eigen sfeer en eigen specialisaties.
Toch binden veel zaken ons:
Op al onze scholen is er aan het begin en het
eind van de dag een moment van bezinning,
worden de bijbel verhalen verteld en de
christelijke feesten gevierd.
Goed onderwijs met aandacht voor opbrengsten
en persoonlijke ontwikkeling.
Een veilige plaats bieden aan kinderen, waarin ze
in aanraking worden gebracht met de normen
en waarden die de bijbel ons aanreikt.
Wij willen een sterke vereniging zijn, waarbij wij een hoge
ouderbetrokkenheid ervaren op onze scholen en binnen

onze vereniging. Een hoge betrokkenheid op het
onderwijs van uw kind draagt bij aan een goede
school(vereniging) en daarmee aan een optimale
ontwikkeling van uw kind.
De vereniging kan alleen daadkrachtig optreden als zij
namens veel leden (veelal ouders) spreekt. De vereniging
kan zich zo sterk maken voor de belangen van uw kind bij
de plaatselijke gemeente, de landelijke overheid of
andere externe partijen.
Een sterke en brede vereniging kan een goed bestuur
samenstellen. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend
bestuur en een toezichthoudend bestuur.
Het gehele bestuur wordt door de leden van de
vereniging gekozen en heeft de verantwoordelijk voor
het beleid en verdeling van financiële middelen voor de
school van uw kind. Het bestuur legt wel tegenover alle
leden van de vereniging jaarlijks verantwoording af voor
de gekozen richting en/ of concrete besluiten.
Kijk op onze website www.destroming.eu voor alle
informatie. Wij vragen u hierbij lid te worden van onze
vereniging. Door uw lidmaatschap helpt u mee aan de
opbouw van een sterke vereniging en sterke Christelijke
scholen in Het Land van Heusden en Altena.

Ja, natuurlijk help ik mee aan goed onderwijs!
Naam, dhr/mevr: ……………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………….…………..
Postcode en woonplaats: …………………..…………………….
Telefoonnummer: ……………..…………………………………….
Mailadres: …………………………………..…………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………
School: ..…………………………………………………….………
en onderschrijft de grondslag en het doel van de
vereniging zoals omschreven in de statuten.
De contributie bedraagt €10,- per jaar.
Aanmelden kan ook per mail:
administratie@destroming.eu

