
1. De school

Geschiedenis

De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Wilnis en Noorden, gemeente
Nieuwkoop, werd opgericht op 4 december 1905.
In 1907 werd de eerste school aan de Uitweg geopend. In 1953 werd deze school gesloten
en werd het huidige gebouw aan de Korte Meentweg in gebruik genomen.
In 1958 werd de kleuterschool ‘De Springplank’ opgericht door een commissie die bestond
uit leden van het bestuur. Later kreeg deze kleuterschool een eigen bestuur.
Met de komst van de basisschool in 1985 werden beide scholen weer ondergebracht bij één
vereniging en vormden de scholen samen de Christelijk Nationale School voor
basisonderwijs.
Sinds 1 januari 2013 behoort PCB ‘De Meent’ tot de Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs Groene Hart.

Vanaf schooljaar 2001/2002 draagt onze school de naam PCB ‘De Meent’. Meent betekent
‘gemeenschappelijke weide’. De naam werd o.a. gekozen, omdat de school er is voor alle
leerlingen uit onze gemeenschap. Bij een gemeenschappelijke weide kom je aan op een
centraal punt waar verschillende elementen samenkomen/elkaar raken. Omdat PCB
‘De Meent’ een Protestants Christelijke Basisschool is, komen wij samen rond de Bijbel.

Logo

PCB ‘De Meent’ is het samenspel tussen: school, kind, ouders en kerk.
Een basisschool houdt zich bezig met primaire behoeftes. Daarom is er voor gekozen om het
logo in primaire kleuren op te zetten. De primaire behoeftes zijn:  Veiligheid, Onderwijs,
Opvoeding en Geloof.
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Situering

De school is een dorpsschool met een streekfunctie, want de school staat op een kruispunt
van gemeenten. Zo komen onze huidige leerlingen uit Woerdense Verlaat, Mijdrecht,
Nieuwkoop, Noorden, Zegveld en Zevenhoven. Ongeveer 70 % van onze leerlingen woont in
Woerdense Verlaat en 30 % van de leerlingen woont in de plaatsen in de omgeving. De
school is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid.

Schoolgrootte

De school heeft ongeveer 50 leerlingen die over drie groepen zijn verdeeld.
Het personeel bestaat uit een directeur, 1 fulltime leerkracht, 4 leerkrachten die parttime
werken, een interne begeleider en een onderwijsassistente. Ook zijn er regelmatig
studenten te vinden bij ons op school. In de namenlijst op pagina 26 kunt u terugvinden
wanneer zij op school aanwezig zijn.

Gezonde school
Wij stimuleren ouder om hun kinderen een gezonde lunch en tussendoortje mee te geven.
Als tussendoortje eten de kinderen graag fruit.
Ook is ons schoolgebouw en ons schoolplein geheel rookvrij.


