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ChristenUnie trakteert op taart 

De ChristenUnie in Lingewaal heeft het personeel van alle basisscholen, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang (BSO) getrakteerd op taart. Het onderwijs en de leerkrachten liggen de 
ChristenUnie nauw aan het hart. “Die mogen aan het begin van het schooljaar best eens in het 
zonnetje gezet worden” zeggen Fred Temminck fractievoorzitter en Jan Vermeulen 
bestuursvoorzitter “en daarom trakteren we hen graag op taart”.  

Meerdere mensen in de ChristenUnie Lingewaal hebben zich jarenlang op bestuurlijk niveau ingezet 
voor het onderwijs en recent heeft men zich nog sterk gemaakt voor het behoud van de 
peuterspeelzalen. De ChristenUnie mag in Lingewaal ook de wethouder leveren die nu onderwijs in 
zijn portefeuille heeft. De partij voelt dus duidelijk de verwantschap. 

Inspirerend onderwijs 
 
De ChristenUnie wil onderwijs waar ouders actief betrokken zijn bij de school, waar leerlingen 
uitgedaagd worden om hun best te doen, waar bevlogen leraren investeren in kinderen, waar 
enthousiaste schoolbesturen ouders en leerlingen (waar mogelijk) betrekken bij het beleid en waar via 
maatschappelijke stages inspiratie uit de samenleving geput wordt. Zo kan iedereen tot zijn recht 
komen. En dat vinden we hier op de scholen. 

Betrokken ouders 
 
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de vorming en opvoeding van hun kind. Maar ook 
onderwijs speelt een belangrijke rol bij het opdoen van levenswijsheid en het opnemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De school is op die manier een verlengstuk van de opvoeding 
door de ouders. Daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kinderen onderwijs kunnen kiezen dat 
bij hun levensvisie past. 

Gezinspartij 
 
De ChristenUnie heeft zich als gezinspartij onderscheiden door het thema Jeugd en Gezin de 
afgelopen jaren hoog op de politieke agenda te plaatsen. Daardoor zijn veel goede ontwikkelingen in 
gang gezet en dat mag iedereen weten. 

  
 

 

 

 

Lingewaal 



  

 

Figuur 1OBS in Vuren 

 

Figuur 2 Peuterspeelzaal in Asperen 



  

 

Figuur 3 De Kinderkamer in Vuren 

 

Figuur 4 CBS in Vuren 



  

 

Figuur 5 CBS en peuterspeelzaal in Spijk 

 

Figuur 6 CBS De Open Poort in Asperen 



  

 

Figuur 7 Peuterspeelzaal en BSO in Vuren 

 

 

 

 

 

 


