
CNS De Triangel: een school met visie en zorg 

door als school, gezin en kerk samen te werken! 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van CNS De Triangel, 
 
Onze school hoort bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Deze vereniging 
heeft als doel het ondersteunen en bewaken van de doelstelling van de school en werkt aan de 
realisatie daarvan ook actief mee. De school beoogt kwalitatief goed onderwijs op protestants 
christelijke grondslag. Er is speciale aandacht voor de individuele leerling. 

 
Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de school en mee te beslissen over zaken 
die voor de school belangrijk zijn, kunt u lid worden van de vereniging. Als lid van de vereniging 
kunt u deelnemen aan de ledenvergaderingen en zodoende meepraten en meebeslissen over o.a. 
de volgende zaken: 
 onderwijsuitgangspunten, waaronder geloofaspecten, individu aspecten, onderwijskwaliteit 

en organisatie; 

 controleren van het bestuursbeleid; 
 kiezen van nieuwe bestuursleden. 
 
Zodra uw (eerste) kind naar school gaat, wordt u gevraagd lid te worden van de vereniging. Dit 
lidmaatschap houdt het volgende in: 
 elke ouder betaalt een eenmalige bijdrage van € 5,- voor administratiekosten; 

 u onderschrijft dan wel respecteert de grondslag van de school betreffende het 
geloofsaspect; 

 u hebt tenminste één kind op De Triangel en/of er is sprake van een dienstverband met De 
Triangel; 

 minimaal één maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarbij uw 
aanwezigheid mede bepalend is voor het schoolbeleid. 

 

Tot ziens op de eerstvolgende ledenvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur Vereniging CNS De Triangel 
 
 

Om aan te melden als lid van de Vereniging CNS De Triangel wordt onderstaande strook ingeleverd 
in het postvakje van het bestuur en wordt per lid € 5,- overgemaakt op: 
IBAN NL47 RABO 0337 5763 78 o.v.v. naam lid/leden en adres. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierbij meld ik mij/melden wij ons aan als lid van de Vereniging CNS De Triangel. 

 
Voor- en achternaam 1.                                                                            M/V 
 
 2.                                                                            M/V 
 
Adres _______________________________________________ 

 
Postcode en woonplaats _______________________________________________ 

 
Telefoonnummer _______________________________________________ 
 
E-mail adres _______________________________________________ 
 

Naam kind(eren) in groep _______________________________________________ 
 
Handtekening(en) 
 


