
Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard waaraan 6 scholen verbonden zijn, streeft het beheer en in stand houden van kwalitatief hoogwaardig 
christelijk onderwijs in de dorpskernen van de Bommelerwaard na. In de dagelijkse omgang met elkaar mogen wij de liefde van God uitdragen en 
ervaren. Dit krijgt invulling door het vertellen van bijbelverhalen, het zingen van christelijke liederen, dagopening en –sluiting en de vieringen.

Op de scholen vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Wij werken aan een goede sfeer door omgangsregels (normen en waarden) 
en structuur te bieden. Deze normen en waarden zijn het uitgangspunt van het dagelijks handelen en de omgang met elkaar. Wij werken met moderne 
methodes met daarbij aandacht voor ieder kind, zodat ieder kind gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau.

Op de scholen zijn (G)MR, identiteitscommissie, bibliotheekouders, luizenmoeders, verkeersouders, overblijfouders e.d. actief om de teams/directie te 
ondersteunen daar waar nodig is.

Actieve ouders zijn onmisbaar voor onze scholen.

Kom kennismaken met onze scholen
School met de Bijbel “De Burcht” in Aalst

School met de Bijbel “De Burcht” bevindt zich aan de 
Oranjestraat 1A in Aalst.
Onze missie is: - Wij werken met een enthousiast team dat 
oog heeft voor ieder kind;

-  In de onderbouw werken wij aan de hand van thema’s;
-  Wij werken met moderne methodes met daarbij aandacht 

voor ieder kind, tevens wordt er gewerkt met laptops; 
- Wij geven Engels in alle groepen;
-  Wij hebben projecten en excursies in het kader van 

kunst- en cultuureducatie en burgerschapskunde; 
-  Vanaf 2020 gaan wij starten met de Kanjermethode om 

zo 

gezamenlijk verder te werken aan een veilig en prettig 
schoolklimaat; 

Bezoek ook onze website www.school-deburcht.nl

PCB De Bron in Bruchem 

PCB De Bron bevindt zich aan het Kerkplein 6 in Bruchem. 
De Bron is een christelijke school waar kinderen uit 
Bruchem zelf, maar ook uit de omringende dorpen zich 
thuis voelen.
Het uitgangspunt van ons lesgeven en het omgaan met 
elkaar is onze christelijke identiteit.
Op De Bron zijn alle kinderen welkom. Ons schoolgebouw 
is een prachtige mix van de oude dorpsschool en een 
modern nieuwbouw gedeelte. De Bron heeft geen 
combinatie klassen èn een goedlopende voorschool waar 
kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. 
Kernwoorden in ons onderwijs zijn: duidelijke 
structuur, moderne lesmethoden, laptoponderwijs en 
handelingsgericht werken. Een open communicatie met 
ouders vinden wij heel belangrijk. Ouders kunnen de 
prestaties van hun kinderen volgen via het ouderportaal. 
Veiligheid en een goede omgang met elkaar zijn 
kernwaarden in ons pedagogisch klimaat. Kortom: De Bron 
is een school met aandacht voor iedereen.

PCB De Rank in Kerkwijk

PCB De Rank is een christelijke school aan de Molenstraat 
50 in Kerkwijk.
Het motto is “je wordt groter op onze kleine school”. Onze 
school kenmerkt zich door kleine combinatieklassen. 
Verder behalen wij goede resultaten op leergebied. 
Persoonlijke betrokkenheid bij alle leerlingen en hun ouders 
vinden wij erg belangrijk. Wij besteden veel aandacht 
aan leerlingen die extra hulp/zorg nodig hebben maar 
vergeten ook de leerlingen die meer aan kunnen niet. Wij 
werken met moderne ICT-voorzieningen. Alle kinderen 
vanaf groep 5 hebben een eigen laptop. Omdat wij werken 
met een continu-rooster wordt de onderwijstijd optimaal 
benut en is er rust, orde en structuur op onze school. 
De school beschikt over een groot speelplein met mooie 
speeltoestellen. Wilt u meer over onze school weten, neem 
dan een kijkje op onze website www.pcbderank.nl

School met de Bijbel in Zuilichem

De School met de Bijbel bevindt zich aan de Schoolstraat 
8 in Zuilichem. De school met de Bijbel is een kleine school 
met een verbindende rol in het dorp. Ons motto is “elk kind 
telt”. Wij werken met een enthousiast team, zijn gedreven 
en proberen te voldoen aan de onderwijsbehoefte van 
ieder kind maar zijn ook kritisch naar elkaar. Wij staan 
open voor vernieuwingen en verbeteringen en vinden het 
belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Bij ons op 
school mag/kun je zijn wie je bent. Wij bieden leerlingen 
een veilige leeromgeving en laten ze merken dat ze 
bijzonder en uniek zijn. Op school wordt geleerd van en 
met elkaar. 
Kortom een school waar hard gewerkt wordt maar waar 
zeker ook aandacht is voor elkaar en ruimte voor gezellige 
activiteiten.

Willem van Oranjeschool Brakel

Onze missie is “kom aan boord, ook voor jou is er een 
plekje waar je hoort” 
 
-  Wij zien kinderen als parels, door Gods hand geschapen 

met eigen talenten en gaven;
-  Wij delen ons geloof door middel van o.a.  

weekopeningen, bijbel-verhalen, psalmen, liederen en 
vieringen;

-  In de onderbouw werken wij met de Leerlijnen van 
Parnassys;

-  De zelfstandigheid van de leerlingen wordt 
bevorderd door het werken met weektaken en 
werkplaatsochtenden;

-  Wij geven Engels in groep 1 t/m 8;
-  Leerlingen werken individueel met laptops om de lesstof 

van een aantal vakken digitaal te maken en te oefenen;
-  Wij hebben projecten en excursies in het kader van 

kunst- en cultuureducatie en burgerschapskunde.
-  Ouders kunnen de prestaties van hun kinderen volgen via 

het ouderportal
-  Aan de hand van de Kanjermethode werken wij samen 

aan een veilig en prettig schoolklimaat;

Kom voor kennismaking naar onze open ochtend op 
04 februari a.s. vanaf 09.00 tot 10.30 uur of ’s avonds 
vanaf 19.00 tot 20.00 uur òf maak een vrijblijvende 
afspraak met mevr. T. (Trijnie) van Dijk – telf. 0418 672220 
en/of bezoek onze website www.wvobrakel.nl

School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Hedel

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit 
verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief 
christelijk klimaat.
•  Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke 

feestdagen.
•  Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven 

en talenten.
•  Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische 

lijn binnen de gehele school.
•  We gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod 

en –verwerking.
•  Wij staan voor een pedagogisch klimaat van orde, rust, 

duidelijkheid en structuur.
•  We hebben voor- en naschoolse opvang op locatie.
•  Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met 

VVE (vanaf 2 ½ jaar) t/m groep 8.
•  Wij hechten grote waarde aan een open communicatie 

met ouders.U kunt een vrijblijven-

de afspraak maken 

met de directeur,

dhr  Aart de Boer  - 

telf. 0418 642387

Wij nodigen u uit om op onze 
school een kijkje te nemen op de 
open ochtend van 19 februari 
2020 van 09.00-12.00 uur of via 
een afspraak met de directeur, Bas 
van Ballegooijen.

Tel. 073-5991783 of 
b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl 

Kerkstraat 6, www.dezaaierhedel.nl 

Voor aanmelding of meer 

informatie kunt u een 

vrijblijvende afspraak 

maken met de directeur -

dhr Hans van Leerdam    

telf. 0418 672466

 Voor aanmelding/

inschrijving kunt u een 

vrijblijvende afspraak 

maken met de directeur - 

mevr. Hannie Molenaar - 

telf. 0418 642259

Kom naar onze open ochtend 

op 19 februari  2020 van  

09.30 – 10.30 uur of maak een

vrijblijvende afspraak met 

Roos de Weerd –  0418-671666 


