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VERENIGING HERVORMDE SCHOLEN EDE
De Hervormde basisscholen te Ede gaan uit van de “Vereniging tot oprichting en instandhouding van Hervormde Scholen
te Ede”. De vereniging is opgericht in 1904 en is zoals, de naam aangeeft verbonden met de Hervormde Gemeente Ede.
Tot de vereniging behoren de Koepelschool, de Paasbergschool en de Veldhuizerschool.
Bestuur
De Koepelschool, Paasbergschool en Veldhuizerschool vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur van de Hervormde Schoolvereniging te Ede. Het bestuur regelt zaken op onder meer de volgende terreinen: personeel, onderhoud
gebouwen, financiën, kwaliteit van het onderwijs.
Ook onderhoudt het bestuur onder andere contacten met overheid, gemeente en inspectie. Het bestuur bestaat uit maximaal 5 bestuursleden en 3 leden commissie van Toezicht. Eén derde deel wordt benoemd door de Algemene Kerkenraad
van de Hervormde Gemeente te Ede en tweederde deel wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging.
Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur en een commissie van toezicht. In het dagelijks bestuur hebben de
voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct zitting. De overige leden van het bestuur behoren tot de
commissie van toezicht. Met uitzondering van de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn alle bestuursleden verbonden aan één van de 3 scholen van onze vereniging.
Waarvoor staan de Hervormde Scholen?
De Hervormde basisscholen zijn christelijke scholen, die in het totale schoolgebeuren uit willen dragen dat de basis van
het onderwijs het onfeilbaar Woord van God is, zoals dit wordt uitgedrukt in de drie formulieren van Enigheid.
Hierin klinkt de centrale boodschap door van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
God de Vader belijden wij als onze Schepper en Onderhouder van deze wereld.
God de Zoon is onze Verlosser en Zaligmaker.
God de Heilige Geest is de Trooster die mensen tot geloof in Jezus Christus wil brengen.
Hoe vertalen we dit in de praktijk?
We openen en sluiten de dag met gebed en werken dagelijks met en uit de Bijbel. Elke week wordt een psalm geleerd
in de groepen. Ook worden er vele andere christelijke liederen in de groepen gezongen. De kleuters leren Bijbelliedjes op
hun eigen niveau.
Ook in de wereldoriënterende vakken komen we uit voor onze visie, waarin God Schepper en Onderhouder is van deze
aarde. Ook dragen we het unieke van het Christendom ten opzichte van andere godsdiensten.
Verder vinden er vieringen plaats van de christelijke feestdagen en wordt er aandacht besteed aan bid- en dankdag.
Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de relatie tot elkaar. Om duidelijk te maken dat we op een goede manier willen
leven en samen werken, hanteren we schoolregels. We besteden zorg aan het oplossen van conflicten tussen kinderen,
plaaggedrag en proberen pesten te voorkomen.
De Bijbel is ons kompas in de omgang met elkaar. We proberen de kinderen de liefde van God voor de mensen te laten
zien en de verantwoordelijkheden die dat in ons doen en laten naar elkaar toe met zich meebrengt.
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De Koepelschool
Sinds 1922 is de Koepelschool gevestigd in Ede-Zuid. Eind negentiger jaren is het nieuwe gebouw in
gebruik genomen. Na een uitbreiding met vier lokalen (2002) was de school in 2004 weer te klein en
heeft de school gebruik gemaakt van dependances. In augustus 2012 wordt een definitieve dislocatie
betrokken aan de Oranjelaan. Op beide locaties zal na verloop van tijd een volledig onderwijsaanbod
(groep 1 t/m 8) worden gerealiseerd.
De leerlingen van de Koepelschool komen uit een groot gebied: van de Maandereng tot de Klaphekwijk en van de Rietkampen tot het stationsgebied. Momenteel heeft de school 14 groepen. Ouders
kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit; afstand is dan minder belangrijk!
BEZOEK DE WEBSITE: WWW.KOEPELSCHOOL.NL

De Paasbergschool
De Paasbergschool is opgericht in 1905 en gelegen in het centrum van Ede. Dagelijks bezoeken rond
de 150 kinderen onze school. Zij zijn verdeeld over 7 groepen. In oktober 2005 is de school verhuisd
naar een prachtig nieuw gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren. Naast de school is een
groot speelplein en een gymzaal.
De Paasbergschool wordt bezocht door kinderen uit de buurt, maar er komen ook kinderen die verder weg wonen en waarvan de ouders een bewuste keuze voor onze school hebben gemaakt.
BEZOEK DE WEBSITE: WWW.PAASBERGSCHOOL.NL

De Veldhuizerschool
De Veldhuizerschool is gelegen in de Zeeheldenbuurt in Ede- West. Dit is een rustige, verkeersarme
wijk. Veel kinderen uit deze wijk gaan naar de Veldhuizerschool. Sinds een aantal jaren bezoeken ook
kinderen uit de wijk Kernhem onze school. Er komen ook kinderen naar onze school die verder weg
wonen en waarvan de ouders een bewuste keuze voor onze school hebben gemaakt.
De Veldhuizerschool wordt door ongeveer 275 kinderen bezocht en telt 11 groepen. In augustus
2011 is de Veldhuizerschool gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw, dat duurzaam is gebouwd en beschikt over een prettig klimaatsysteem.
BEZOEK DE WEBSITE: WWW.VELDHUIZERSCHOOL.NL
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Koepelschool
Hoofdgebouw:
Nieuwe Maanderbuurtweg 2
6717 AS EDE
T: 0318-630564
E: kps@koepelschool.nl
W: www.koepelschool.nl

Dependance:
Kerkweg 63
6717 NC EDE
T: 0318-690363
E: kps@koepelschool.nl
W: www.koepelschool.nl

Paasbergschool
Kleefsehoek 1A
6711 SP EDE
T: 0318-616670
E: info@paasbergschool.nl
W: www.paasbergschool.nl

Veldhuizerschool
Kraatsweg 11
6712 DA EDE
T | 0318-615269
E | info@veldhuizerschool.nl
W | www.veldhuizerschool.nl
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