
 

 
 

 

Ondergetekende: 
 
Naam:    _______________________________________________________m / v* 
 
Adres:    ___________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats:  ___________________________________________________________ 
 
E-mail:    ___________________________________________________________ 
 
*omcirkel wat voor u van toepassing is 

 
geeft zich op als lid van de "Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk 
(Noord-Brabant)". 
Door deze vereniging wordt het Altena College, Christelijke Scholengemeenschap voor mavo-havo-atheneum, 
Rijksstraatweg 153 te Sleeuwijk in stand gehouden. 
 
Hij/zij stemt in met de grondslag van deze vereniging, zoals die in de statuten is vermeld (zie hieronder). 
Hij/zij is bereid een jaarlijkse contributie met een minimum van € 5,00 te betalen. 
 
 
Datum:_____________________________ Handtekening: _________________________________ 
 
 Gelieve dit formulier in te leveren bij de administratie van de Vereniging,  

Rijksstraatweg 153, 4254 XD Sleeuwijk of te mailen naar info@altenacollege.nl 
 Betaling kan geschieden door storting/overschrijving op bankrekeningnummer  

NL48RABO0398726809 t.n.v. Vereniging voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk. 
 
Toelichting: 
De grondslag van de vereniging wordt in de school als volgt eigentijds vormgegeven in de volgende doelstelling:  
 
Het Altena College is een Christelijke Scholengemeenschap uitgaande van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Voorgezet Onderwijs te Sleeuwijk en stelt zich ten doel: 
a. Een werk- en leefgemeenschap te zijn waarin: 
 *  het evangelie van Jezus Christus samenbindt en inspireert voor het leven en werken in de  
  school; 

* de Bijbelse normen en waarden uitgangspunt en maat zijn voor het denken en handelen; 
* personeelsleden door voorbeeldgedrag deze inspiratie, normen en waarden laten zien; 
* mensen met oprechte belangstelling omzien naar elkaar. 

b. Leerlingen zo te onderwijzen, stimuleren,  begeleiden en ondersteunen dat ze: 
 * zich de kennis en vaardigheden eigen maken die bij hun mogelijkheden passen; 
 * een diploma behalen in één of meer van de opleidingen  die de school aanbiedt; 

* kritische zin hebben ontwikkeld voor de toepassing van het geleerde in hun leven. 
c. Leerlingen zo te begeleiden en te stimuleren in hun groei tot een volwassen sociaal mens dat ze: 
 * zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de medemens, de samenleving en   
  hun leefomgeving;   
 * toegerust en gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten  
  ten dienste van de medemens, de samenleving en hun leefomgeving.  

 
Volgens de statuten kan iedereen lid worden die instemt met de grondslag zoals die beschreven is in artikel 2:  

1. Haar grondslag is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God, de Heilige Schrift, zoals het beleden 
wordt in de Drie Formulieren van Enigheid. 

2. Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn 
met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God. 
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