Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.

“Bedoeld om te schitteren”
Kinderen verdienen een veilige, inspirerende leeromgeving waarin zij kansen aangereikt krijgen en gestimuleerd worden
zich te ontplooien zodat zij kunnen schitteren. Een vertrouwde schoolomgeving waar iedereen welkom is en waarin we
ons verantwoordelijk voelen voor elkaar is kenmerkend voor de scholen van Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
(SCO Delft e.o.). Samen met ouders zetten we ons dagelijks met veel enthousiasme in om ieder kind een leerzame en
fantastische schooltijd te bieden.

Uw kind is in
goede handen.

Rondgeleid worden, een gesprek op afspraak, een open dag bezoeken?
Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking.
De basisschool van uw keuze informeert u graag over de mogelijkheden.

De Rembrandtschool
Rooseveltlaan 49, Delft
015-2561988
www.rembrandtschooldelft.nl
rembrandtschool@scodelft.nl

De kunst van
kansen (krijgen)

OPEN OCHTEND
30 januari en 22 maart 2019*
08.30 - 12.00 uur
* van 08.30 tot 10.00 uur kunnen de ouders
lessen volgen in de klassen.

Het Mozaïek
Locatie Hof van Delft
C. Fagelstraat 65, Delft
015-2144263
www.mozaiekdelft.nl
mozaiek@scodelft.nl
Uniek,
samen leren

OPEN OCHTEND
Woensdag 13 maart 2019
09.00 uur - 10.30 uur

De Horizon
Locatie Poptahof
Poptahof Noord 448a, Delft
015-2561495
www.horizondelft.nl
horizon@scodelft.nl
Samen leren
voor de
toekomst

Samen leren
voor de
toekomst

samen leren

OPEN OCHTEND
Woensdag 13 maart 2019
09.00 uur - 10.30 uur
De Bron
Angolastraat 3, Delft
015-2617670
www.debrondelft.nl
debron@scodelft.nl

Dé school voor ieder
kind dat wil schitteren
in de 21e eeuw!

OPEN OCHTEND
Woensdag 20 maart 2019
09.00 uur - 12.00 uur

Een uitdagende
leeromgeving

samen,
open, veilig

Informatiegesprek
op afspraak

voor elk kind

Het Talent
Achterdijkshoorn 9, Den Hoorn
015-2626285
www.cbshettalentdenhoorn.nl
talent@scodelft.nl

De Horizon
Locatie Brahmslaan
Brahmslaan 42, Delft
015-2562104
www.horizondelft.nl
horizon@scodelft.nl
Informatiegesprek
op afspraak

Een uitdaging
tot ontwikkeling

De Ark
St. Maartensregtplein 15,
Schipluiden
015-3808696
www.cbsdeark.nl
directie@cbsdeark.nl

Het Mozaïek
Locatie Voordijkshoorn
Van Alkemadestraat 2, Delft
015-2134622
www.mozaiekdelft.nl
mozaiek@scodelft.nl
Uniek,

Informatiegesprek
op afspraak

Kindcentrum

Max Havelaar Kindcentrum
Voorstraat 30, Delft
015-2134619
www.maxhavelaarschool.nl
maxhavelaar@scodelft.nl

OPEN OCHTEND
Zaterdag 9 maart 2019
10.00 - 12.00 uur

Informatiegesprek
op afspraak

De Ark
Lepelaarstraat 1, Delft
015-2610372
www.dearkdelft.nl
deark@scodelft.nl
Samen Wijzer
Een sfeervolle en
veilige school met
persoonlijke aandacht

OPEN OCHTEND
Woensdag 20 maart 2019
09.00 uur - 12.00 uur

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) bestaat uit acht basisscholen (tien locaties) en een
school voor voortgezet onderwijs (drie locaties).
Elke school of locatie van SCO Delft e.o.:
- vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en
medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving;
- is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig,
inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We
doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.

SCODELFT PARTICIPEERT IN:
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