
Een woord vooraf 
 
 

Voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden 
 
Op dit moment leest u de schoolgids van PCB ‘De Meent’ voor het schooljaar 2018-2019. De 
gids wijkt op onderdelen af van de schoolgids van vorig jaar.  Veranderende wet- en 
regelgeving ligt hieraan ten grondslag. Maar ook verbeterplannen op school, zoals is te lezen 
in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 4 zijn wijzigingen aangebracht voor Taal, Wereldoriëntatie, 
Engels en Creatieve vakken. In hoofdstuk 7 staan de nieuwe leden van de Ouderraad 
vermeld en hoofdstuk 9 is gewijzigd vanwege de nieuwe schooltijden. De schoolgids is 
voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de school en zij heeft ingestemd met de 
inhoud van deze schoolgids 2018-2019. 
 
In deze gids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de 
ontwikkelingen van ons onderwijs. De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van 
onze huidige en toekomstige leerlingen. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen op deze 
manier kennismaken met de school. Ouders van huidige leerlingen kunnen zich laten 
informeren over de actuele ontwikkelingen van het onderwijs en praktische zaken van de 
school.  
 
De schoolgids is bestemd voor alle ouders van de school en  ouders die informatie willen 
voor inschrijving van hun kind(eren). De schoolgids te downloaden vanaf de website 
www.pcbdemeent.nl Ook andere belangstellenden kunnen een gids opvragen of 
downloaden. De gids wordt verstuurd per email. 
 

Ons streven is om ‘thuis’ en ‘school’ goed op elkaar te laten aansluiten. Daarom willen wij 
goed samenwerken met elkaar en is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van onze 
identiteit en ons onderwijsconcept. Scholen hebben naast kennisoverdracht tegenwoordig 
ook een grote rol in de opvoeding gekregen. Zo proberen wij uw kinderen/onze leerlingen 
één leefwereld te bieden, waarin werkwijze, omgangsvormen en afspraken binnen gezinnen 
en school zoveel als mogelijk overeen kunnen komen. De rol van ouders om tot goede 
schoolprestaties te komen is groot. Een goede afstemming tussen ‘thuis’ en ‘school’ is 
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). 
 
Mocht u vragen hebben na het doornemen van de schoolgids dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons mailadres: demeent@spco.nl of telefonisch: 0172-408510. 
 
 
 
Namens het team, 
 
Mireille van der Horst, 
directeur PCB ‘De Meent’ 
augustus 2018 
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