
Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk

Onderwijs (VPCO) te Putten. VPCO Putten heeft drie basisscholen onder haar

beheer: PCB De Wegwijzer, PCB De Pelikaan en PCB Hoef.

De verenigingDe vereniging

Identiteit

VPCO Putten aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods

Woord. De kern daarvan vormt het Evangelie zoals staat verwoord in Johannes

3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het

eeuwige leven heeft” In Jezus heeft God zijn beloften waargemaakt. Daarnaast is

Jezus het voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang met elkaar. Hij leert ons

God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij vinden het

belangrijk dat de kinderen Gods liefde en trouw mogen leren kennen en zich in

zijn Hand geborgen weten. We willen de kinderen leren zorg,

verantwoordelijkheid, liefde en trouw te hebben voor de ander, zichzelf en de

wereld om hen heen.

Onderwijs

VPCO Putten staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Passend Onderwijs is

het uitgangspunt: elke leerling krijgt zoveel mogelijk het onderwijs dat hij of zij

nodig heeft en verdient. Voor leerlingen met zorg is er extra ondersteuning en

voor leerlingen die meer aankunnen, is er uitdaging. Het onderwijs sluit zoveel

mogelijk aan bij wat de omgeving verwacht. Zelfstandigheid, zelfbewustzijn, een

kritische houding en verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

Dat vraagt voortdurende bezinning op en verdere ontwikkeling van ons



onderwijs. VPCO Putten streeft naar onderwijs dat onze leerlingen erop

voorbereid om met een positief kritische houding en vanuit christelijke waarden

en normen, met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving

te vervolgen.

VPCO Putten als werkgever

VPCO Putten wil voor het personeel een kwalitatief goede werkgever zijn. De

vereniging stimuleert ontwikkeling en groei van personeelsleden en werkt

voortdurend aan een professioneel leer- en werkklimaat.

Bestuur en algemeen directeur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit het toezichthoudend bestuur en de

algemeen directeur. Het toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag van de

vereniging en de scholen en bestaat uit vijf bestuursleden die deze taak vrijwillig

op zich nemen en gekozen zijn door de ledenvergadering volgens de regelingen

in de statuten. De bestuursleden zijn ouders van leerlingen van een van de drie

scholen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol, houdt zich bezig met de

hoofdlijnen en bewaakt de uitvoering van de bestuurlijke taken en het

vastgestelde en goedgekeurde beleid. De algemeen directeur, D. Riet, is als

gemandateerd bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en

de opstelling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Op schoolniveau ligt de

dagelijkse leiding in handen van de directeur van de school.

Lid worden van de schoolvereniging

U kunt lid worden van onze vereniging als u met de grondslag kunt instemmen

en als u bereid bent de jaarlijkse contributie van €5,- te betalen. U kunt zich

opgeven door middel van een formulier dat via de website en op school

verkrijgbaar is. Desgewenst kunt u van tevoren inzage krijgen in de statuten.



Adresgegevens

VPCO Putten

vereniging voor protestants christelijk onderwijs in Putten

Bezoekadres:

Boekweitstraat 24

3882 GN Putten

Bel ons: 0341 - 266173 Mail ons: algemeendirecteur@vpcoputten.nl

Bezoek ons: www.vpcoputten.nl

tel:+31341266173
mailto:algemeendirecteur@vpcoputten.nl
https://www.vpcoputten.nl/

