De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden.
Het bestuur van de vereniging informeert de leden over het verenigingsbeleid van het
afgelopen en het komende boekjaar.

CONTRIBUTIE
De contributie wordt jaarlijks door de leden in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De contributie is op dit moment € 10 per lid per jaar.
De contributie wordt aangewend voor een welkomst- en afscheidscadeau aan de kinderen.

ALGEMENE INFO
Naam vereniging:

LEDENINFO

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
(CBO Noardwest Fryslân)

Adres bestuursbureau:

Academiestraat 30
8801 LJ FRANEKER

Postadres:

Postbus 180
8800 AD FRANEKER

Tel.nr.

0517 391081

Email

info@cbo-nwf.nl

Website

www.cbo-nwf.nl

De informatie uit deze “ledeninfo” is gebaseerd op de statuten van onze vereniging. De
statuten kunt u inzien op onze website www.cbo-nwf.nl of schriftelijk aanvragen bij ons
bestuursbureau.

Samen maken we onderwijs bijzonder

GRONDSLAG VERENIGING

AANMELDING LIDMAATSCHAP

De grondslag van de vereniging is christelijk, waarbij er ruimte is voor pluriformiteit in het
christelijk profiel van de scholen. De vereniging hanteert de Bijbel als inspiratiebron voor
de omgang met God, de naaste en de omringende wereld en voor al haar andere
handelen.

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de vereniging zijn:


minimale leeftijd 18 jaar



De scholen van de vereniging kennen een open toelatingsbeleid en gaan respectvol om
met anders- en niet gelovigen

het respecteren van de grondslag en het doel van de vereniging (artikel 2 en 3
van de statuten)



bereidheid tot betaling van een contributie waarvan het bedrag bij of krachtens
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

VISIE EN MISSIE VERENIGING

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

In de scholen moet de grondslag vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de
onderwijskundige praktijk.

Het lidmaatschap eindigt door:

Gebaseerd op de christelijke identiteit gelooft de vereniging dat ieder kind uniek en
waardevol is. De inspanningen van de vereniging richten zich dan ook op een veilig,
liefdevol en respectvol schoolklimaat. Op deze manier hoopt de vereniging dat de
kinderen via onderwijs en ondersteuning van persoonlijkheidsontwikkeling een
ononderbroken groei doormaken en vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen
bij hen passend onderwijs te volgen.



overlijden van het lid.



opzegging door het lid.



opzegging door de vereniging.



het aanvaarden van een dienstverband bij de vereniging.

De vereniging streeft ernaar dat de kinderen zich in de maatschappij een zelfstandige en
positiefkritische plaats kunnen verwerven, waarbij zij het zicht op de ander niet verliezen.

DOEL VERENIGING

LIDMAATSCHAP ALGEMEEN

De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van
scholen voor christelijk basisonderwijs en scholen voor samenwerkingsonderwijs.

Enkele algemene zaken met betrekking tot het lidmaatschap:


Het lidmaatschap is persoonlijk

De vereniging bevordert het aanbieden van christelijk basisonderwijs in scholen voor
christelijk basisonderwijs en/of scholen waarbinnen ruimte is voor meerdere identiteiten in
de regio Noordwest Friesland.



Het lidmaatschap is niet gebonden aan het feit of u schoolgaande kinderen
heeft.



Het lidmaatschap loopt dan ook niet automatisch af wanneer uw jongste kind
de basisschool verlaat.

De vereniging wil vanuit de grondslag vorm en inhoud geven aan kwalitatief goed
onderwijs en opvoeding in waarden en normen.

