
 

 

 
De Vereniging PCBO Dantumadiel 
 

 

Ontstaan en doel 

De Vereniging PCBO Dantumadiel is ontstaan op 1 augustus 1998 uit een fusie van vijf 

afzonderlijke verenigingen (schoolbesturen) van Dantumadiel. Deze fusie had als doel de 

instandhouding en spreiding van het Christelijk basisonderwijs in de gemeente 

Dantumadiel. In 2004 is PCBO Broeksterwâld toegetreden. In totaal heeft de vereniging 

de zorg over een zevental scholen in Damwâld, Feanwâlden, Broeksterwâld, De 

Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld. 

 

 

Grondslag 

Onze vereniging heeft een Protestants Christelijke signatuur. Dat blijkt uit het feit dat er 

Christelijke Basisscholen in stand worden gehouden. De grondslag staat ook, op een heel 

formele manier, in de statuten geformuleerd: 

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en wil handelen vanuit 

het evangelie van Jezus Christus, waarin de mens wordt opgeroepen tot dienst 

aan God en aan de medemens. 

Allen die bij de vereniging betrokken zijn, beloven hun werk te zullen verrichten in 

verbondenheid met het belijden, zoals dat eertijds tot uitdrukking is gebracht in 

de drie algemene belijdenisgeschriften en de Drie Formulieren van Eenheid. 

 

 

Ledenvergadering en bestuur 

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In principe vergaderen de 

leden één keer per jaar. De ledenvergadering kiest het bestuur, bestaande uit ten minste 

vijf leden. Het bestuur heeft de algemeen directeur in veel zaken gemandateerd en 

bestuurt de vereniging ‘op hoofdlijnen’.  

 

 

Waarom lid worden? 

Als u lid wordt laat u uw verbondenheid met het Christelijk onderwijs in de gemeente 

zien en zorgt u ervoor dat het bestuur kan rekenen op een achterban van ouders en 

leden uit alle dorpen van de vereniging. U ondersteunt het doel van de vereniging en u 

onderschrijft de grondslag, zoals beiden hiervoor omschreven. U kunt als lid tijdens de 

ledenvergadering meepraten over aangelegenheden van de vereniging. Het lidmaat-

schapsgeld (€ 10,00 per jaar) wordt besteed aan het afscheidscadeau dat de leerlingen 

krijgen als ze de school verlaten. Het lidmaatschap is persoonlijk (ouders/echtparen 

kunnen dus beiden lid worden).  

 

 

 

Word lid door bijgaand formulier in te vullen en af te geven op school of door 

het op te sturen naar het verenigingskantoor: Postbus 203, 9100 AE  DOKKUM 

(via e-mail kan ook: info@pcbodantumadeel.nl) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Naast de grondslag wil het bestuur ook vanuit een bepaalde missie werken. Hoe geven 

we onze grondslag en ons doel vorm in de scholen. In 2006 heeft het bestuur het 

mission-statement van PCBO Dantumadiel als volgt geformuleerd. 

 

 

 

 

KWALITEIT EN SAAMHORIGHEID 

 

 

  

 

Kwaliteit betekent voor ons 

 Systematische aandacht voor verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs. 

 Het behalen van de kerndoelen (en indien mogelijk het uitstijgen daarboven) en 

de indicatoren van de inspectie en het realiseren van een breed, kwalitatief en 

gevarieerd onderwijsaanbod. 

 Optimale zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen, overdracht 

van maatschappelijke en culturele verworvenheden en toerusting voor participatie 

in de samenleving. 

 

Saamhorigheid betekent voor ons 

 Iedereen draagt persoonlijke verantwoordelijkheid en tevens wordt verwacht dat 

we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. 

 Ouders worden gezien als partners in onderwijs en opvoeding. 

 Een gezamenlijke inzet voor een respectvolle omgang met elkaar en een prettig 

en veilig schoolklimaat met optimale ontwikkelingskansen. 

 Efficiënte en betrokken samenwerking op school– en verenigingsniveau. 

 

 

 

Missie 

Vanuit onze protestants christelijke identiteit, willen we optimale zorg besteden aan de 

invulling en uitvoering van onze kernbegrippen ‘kwaliteit en saamhorigheid’ met als 

centrale doelstelling: 

Het scheppen van een warm en veilig pedagogisch klimaat waarin optimale 

ontwikkelingskansen worden geboden. 

 

 



 
 

 

Opgaveformulier    
 

 

Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van de Vereniging PCBO Dantumadiel. Ik 

verklaar de grondslag van de vereniging te onderschrijven. 

 

Naam:               ______ 

 

 

Straat:              

 

 

Postcode en plaats:        ______ 

 

 

Datum:     Handtekening: ______________________ 

 

De contributie bedraagt jaarlijks € 10,00.  

 

 

Automatische Incasso 

U kunt PCBO Dantumadiel machtigen dit bedrag zo lang u lid bent jaarlijks in 

november/december van uw rekening af te schrijven. 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging 

PCBO Dantumadiel om van zijn/ haar hieronder genoemde rekening genoemd bedrag 

af te schrijven. De machtiging geldt tot wederopzegging. Indien u het niet eens bent 

met de incasso, kunt u bij uw bank binnen 8 weken om terugboeking verzoeken. 

Bijschrijving zal plaatsvinden op IBAN NL77 RABO 0343 3374 44 t.n.v. Vereniging 

PCBO Dantumadiel te Dokkum. 

 

Uw naam:   _____    ___     

 

Adres:   _____________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats:  _____________________________________________ 

 

Uw IBAN nummer: ____________   _____    

 

BIC code :     _____________________________________________ 

 

 

Datum:     Handtekening: ______________________ 

 

 

 

Dit formulier afgeven op school of opsturen naar: 

PCBO Dantumadiel, Postbus 203, 9100 AE  DOKKUM 
Mailen kan ook: info@pcbodantumadeel.nl 


