
Een school waar kinderen werken op hun eigen 
niveau. Op Snappet volgen ze hierin hun eigen 
leerlijn. Een school die werkt aan projecten 
waar de kennis van zaakvakken in terugkomt, 
maar waar ook vaardigheden als 
onderzoekend en coöperatief leren getraind 
worden. Als begaafdheidsprofielschool zijn wij 
gespecialiseerd in het neerzetten van een goed 
aanbod voor kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben.

Gelovend Leren Groeien’, dat is wat wij willen 
voor onze leerlingen! Wij zijn een kleine school 
met veel rust en structuur en aandacht voor 
ieder kind. Wij hebben veel mogelijkheden om 
de ondersteuning te bieden die een kind nodig 
heeft. Onze lessen beginnen altijd met een 
goede instructie van de leerkracht en daarna 
werken kinderen op hun eigen niveau.
Nieuwsgierig? Maak een afspraak voor een 
rondleiding.

Een warm nest geeft kinderen vleugels, dat 
is waar wij voor staan. We zijn een bruisende 
school, midden in de samenleving. We 
geven doelgericht onderwijs en werken 
daarbij in circuits. Een andere parel is ons 
goede zorgsysteem. 
Bekijkt u ook eens de film op onze website.

Een open Christelijke school met goed 
onderwijs. Ons motto is: Jij mag er zijn, sta op 
en schitter! In de ochtend ligt de focus op de 
basisvakken rekenen, spelling en lezen. We 
brengen dan de kennis over met behulp van 
EDI. In de middag ligt de focus op de creatieve 
vakken, deze vaardigheden verwerken wij in 
onze ateliers! Binnen het kleuteronderwijs 
werken we op dezelfde manier, maar dan 
thematisch en spelenderwijs! Dit alles in een 
prachtig nieuw schoolgebouw.
Geboortejaar ‘19 en ‘20 heeft een leerlingenstop.
Geboortejaar ‘21 heeft nog voldoende ruimte.

Wij geven goed en kwalitatief onderwijs door 
het Leerdoelgericht te organiseren. Voor taal, 
spelling, lezen en rekenen is dit in niveaugroe-
pen om goed aan te sluiten op de ontwikkeling 
van ieder kind. Onze leerkrachten zijn specia-
list op een vakgebied. Er is veel aandacht voor 
de persoonlijke ontwikkeling, het verhogen van 
het leerplezier en het ontdekken van je 
talenten. In onze bouw Jonge Kind is er tot 
en met leerjaar 3 extra ruimte om spelend te 
ontwikkelen. Het schoolse leren start in leerjaar 
4. In de stamgroep leer je samen te vieren, te 
leven en te werken. 
Maak een afspraak en kom kennismaken!

Op de Ark leren we kinderen om (mede)
eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. 
Dit doen we met behulp van een digitaal portfo-
lio, waarin het kind kan laten zien waar het trots 
op is en aan welke doelen het wil werken. De 
groei naar eigenaarschap start al bij het jonge 
kind, waarbij kindgesprekken, spelenderwijs 
leren en de ontwikkeling van executieve functies 
centraal staan. Wij focussen op wat een kind 
nodig heeft en laten kinderen op eigen niveau 
de leerstof (digitaal) verwerken. Ons zorgteam 
signaleert vroegtijdig welke ondersteuning uw 
kind nodig heeft. Wij werken graag met u 
samen aan de ontwikkeling van uw kind! 
In 2024 zijn wij een IKC op Rengerswetering 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
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Bij aanmelding is het handig om de volgende informatie mee te nemen:  
Uw legitimatie, een kopie van de zorgpas of ID van uw kind  (i.v.m. BSN nummer van uw kind), uw bankrekeningnummer i.v.m. machtiging contributie 
Verzoek: voordat de inschrijving officieel is, moeten beide ouders het aanmeldingsformulier ondertekenen. U kunt alvast het aanmeldingsformulier down-
loaden via de websites van de scholen en dit thuis invullen, ondertekenen (beiden) en meenemen. MELD UW KIND AAN VOOR 1 MAART.

Wanneer mag ik                                     

Op de scholen van VCO Bunschoten
• Werken we vanuit een christelijke identiteit, 

met de Bijbel als onfeilbaar woord van God.
• Hebben we een passend perspectief voor   

het talent van uw kind.
• Werken we met een continurooster.
• Hebben we een intern ondersteuningsteam 

waardoor we snel kunnen handelen.

• Werken leerkrachten samen in leerteams.
• Zijn ouders gelijkwaardige gesprekspartners.
• Geven vakdocenten bewegingsonderwijs.
• Denken we buiten de kaders en is iedereen 

welkom.
• Geeft iedere school zijn eigen invulling aan 

het onderwijs.

naar school?                                  
 Heeft of 

bereikt jouw kind 
in 2022 de leeftijd 

van 3 jaar? Dan is het 
nú tijd om aan te 

melden! Neem gerust 
contact op met de 

scholen naar 
keuze.
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Aanmelden van uw kind bij Aanmelden van uw kind bij 
de Scholengroep Wijzerde Scholengroep Wijzer

 Is of wordt uw  Is of wordt uw 
kind in 2023 kind in 2023 

drie jaar? drie jaar? 
Dan is het nú tijd om aan te 
melden. Neem hiervoor con-

tact op met de scholen 
van uw keuze.

Scholengroep Wijzer:Scholengroep Wijzer:

CBS De Vlucht:CBS De Vlucht:
pcbdevlucht.nl 
033-2982204

Een warm nest geeft kinderen 
vleugels, dat is waar CBS De 
Vlucht voor staat. We zijn een
bruisende school, midden in 
de samenleving. We geven vijf 
dagen per week van 08.30 tot 
14.00 uur doelgericht onder-
wijs, samen met u als ouder. 
Ontdekkend, thematisch en spe-
lenderwijs leren staat centraal 
bij ons kleuteronderwijs. U bent 
van harte welkom op onze open 
dagen. Bekijkt u ook eens de 
fi lm op onze website, dat geeft 
een goed beeld van het reilen en 
zeilen op De Vlucht.

CBS De WegwijzerCBS De Wegwijzer
wegwijzerspakenburg.nl
033-2983055

Een school waar we zicht heb-
ben op het niveau van iedere 
leerling en ons onderwijs hierop 
aanpassen, met behulp van 
Snappet. We werken thematisch 
waarbij de leerlingen vanuit 
21e-eeuwse vaardigheden 
kennis opdoen via het IPC (In-
ternational Primary Curriculum). 
Als begaafdheidsprofi elschool 
zijn wij gespecialiseerd in het 
neerzetten van een goed aanbod 
voor kinderen die meer uitda-
ging nodig hebben, zo werken 
wij met verrijkingsopdrachten en 
projectgroepen.

CBS School met CBS School met 
de de Bijbel EemdijkBijbel Eemdijk
smdb-eemdijk.nl
033-2981428 

Gelovend Leren Groeien’, dat is 
wat wij willen voor onze leerlin-
gen! Wij zijn een kleine school 
met veel rust en structuur en aan-
dacht voor ieder kind.
Wij hebben veel mogelijkheden 
om de ondersteuning te bieden 
die een kind nodig heeft.
Onze lessen beginnen altijd met 
een goede instructie van de leer-
kracht en daarna werken kinde-
ren op hun eigen niveau.
Nieuwsgierig? Maak een af-
spraak voor een rondleiding.

GBS BavinckschoolGBS Bavinckschool
drhbavinckschool.nl
033-2986520 – 
06-11841891

Je blinkt uit op de Bavinck! Een 
christelijke basisschool met oog 
voor uw kind. In augustus 2023 
openen wij ons prachtige nieuwe 
schoolgebouw met kinderopvang 
en BSO van 0 t/m 12 jaar. We 
werken met een continurooster 
en halen het beste uit uw kind. 
De school en het plein zijn inge-
richt om Samen te leren, te Ont-
dekken en op avontuur te gaan. 
In het nieuwe schoolgebouw is 
ruimte voor de eigen plusklas en 
zelfs een kidslab. Kom gerust bij 
ons kijken op de Vivaldiweg 1 
en straks aan de Flevolaan 9!

CBS Het SterrenlichtCBS Het Sterrenlicht
sterrenlicht.school
033-2981395

Een open Christelijke school met 
goed onderwijs! Ons motto is: Jij 
mag er zijn, sta op en schitter! 
In de ochtend ligt de focus op de 
basisvakken rekenen, spelling 
en lezen. We brengen de kennis 
over met behulp van EDI. In de 
middag ligt de focus op de crea-
tieve vakken, deze vaardigheden 
verwerken wij in onze ateliers! 
Binnen het kleuteronderwijs 
werken we op dezelfde manier, 
maar dan thematisch en spelen-
derwijs! Rust en structuur is terug 
te vinden in ons nieuwe school-
gebouw! 

GBS Groen van GBS Groen van 
PrinstererschoolPrinstererschool

groenschool.com
033-2980714 

Geloven, Genieten en Groeien 
zijn onze kernwaarden die onze 
#triplegroenstatus vormen. Op 
onze nieuwe locatie aan het Jan 
Zwartplantsoen bieden we inclu-
sief onderwijs met plusklassen 
voor elk leerjaar. Onze school 
heeft samen met De Grondtoon 
het eerste groene schoolplein van 
Bunschoten en daar zijn we trots 
op. Ook zijn we vernieuwend 
wat betreft de inzet van vakleer-
krachten: niet alleen voor sport, 
maar ook voor muziek, leren 
typen onder schooltijd, weten-
schap & techniek en digitale 
vaardigheden. 

CBS De ArkCBS De Ark
dearkbunschoten.nl
033-2981437

Welkom op de Ark waar we kin-
deren leren om (mede)eigenaar 
te worden van hun eigen ontwik-
keling. Dit doen we met behulp 
van een digitaal portfolio, waarin 
het kind kan laten zien waar het 
trots op is en aan welke doelen het 
werkt. We starten bij het jonge kind 
al met kindgesprekken en leggen 
veel nadruk op het ontwikkelen van 
de executieve functies. Samen met 
ons ondersteuningsteam signaleren 
onze professionele leerkrachten 
vroegtijdig wat uw kind nodig heeft. 
Zo werken we graag met u samen, 
aan een mooie doorlopende ont-
wikkeling van 0 tot 12 jaar. We 
ontmoeten u graag op ons nieuwe 
IKC (integraal kindcentrum) !

GBS Het TalentGBS Het Talent
gbshettalent.nl
033-2983305 

Je wordt gekend op Het Talent! 
En dat blijkt: via Snappet leren 
kinderen op hun eigen niveau 
en daarmee sluiten we aan op 
het niveau van elke leerling. Ook 
hebben we verschillende eigen 
plusklassen in huis. We gaan en 
staan voor kwalitatief goed chris-
telijk onderwijs. 
Het Talent wordt een IKC 
(integraal kindcentrum) in sa-
menwerking met het CKCB en 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar. In 
2024 verhuist Het Talent naar het 
gebouw van De Ark en wordt het 
IKC uitgebreid.

CBS De GrondtoonCBS De Grondtoon
degrondtoon.nl
033-2983804

Wij bieden de leerlingen gelijke 
kansen, door het onderwijs ongelijk 
te organiseren. Inclusief onderwijs, 
leerdoelgericht werken en aanslui-
ten op de ontwikkeling van ieder 
kind zijn onze kernwaarden. Wij 
zijn uniek voor het jonge kind door 
spelend te leren tot en met leerjaar 
3. Vanaf leerjaar 4 bieden wij taal, 
spelling, lezen en rekenen in nive-
augroepen aan met leerkrachten 
die specialist zijn op een vakgebied. 
Onze school heeft samen met de 
Groenschool een nieuw schoolge-
bouw met een groen schoolplein Wij 
bieden een veilige omgeving om je 
talenten en leerplezier te vergroten.

GBS CalvijnschoolGBS Calvijnschool
calvijnschool.nl
033-2981731 

#gelovenisleuk is de hashtag 
waarmee we aangeven dat 
geloof de basis vormt voor ons 
onderwijs. Daarbij gebruiken 
we de nieuwste methodes. In 
de onderbouw leren we thema-
tisch, zodat we aansluiten op 
de belevingswereld van jonge 
kinderen. In ons nieuwe school-
gebouw hebben we ruimte voor 
de bloeigroep voor leerlingen 
die extra begeleiding nodig heb-
ben. Ouderbetrokkenheid heeft 
bij ons prioriteit, zodat we ons 
onderwijs kunnen afstemmen op 
uw kind. 

Bij aanmelding is het handig om mee te nemen: uw legitimatie + een kopie van de zorgpas of ID van uw kind (i.v.m. BSN nummer).
Verzoek: voordat de inschrijving offi cieel is, moeten beide ouders het aanmeldingsformulier ondertekenen. U kunt dit formulier alvast 

downloaden via de websites van de scholen en dit thuis invullen, ondertekenen (beiden), en meenemen. MELD UW KIND AAN VOOR 1 MAART.

Maak een afspraak 
met de scholen voor 
een bezoek om 
kennis te maken. 

•  Gereformeerde en protestants-christelijke scholen 
samen in één schoolvereniging

•  Diverse onderwijsconcepten, van klassikaal tot 
gepersonaliseerd

•  Inclusief onderwijs

•  Hoogbegaafdheidsklassen
•  Vakdocenten voor sport, muziek, 

wetenschap & techniek etc.
•  Eigen specialisten voor snelle en vakkundige 

ondersteuning


