Identiteitsverklaring van de school
Bij het aanmelden van nieuwe kinderen bij onze school / peuterspeelzaal vinden wij het
belangrijk om te spreken over de identiteit van de school; Bijbels onderwijs hoort bij onze
scholen tot de kern! Hieronder geven we de hoofdpunten aan, meer informatie vindt u in de
statuten van de schoolvereniging en de schoolgids. Om zeker te zijn dat deze hoofdpunten
voor u duidelijk zijn en uw instemming hebben, vragen we u deze te ondertekenen. Het
ondertekenen is een voorwaarde voor toelating. Op de eerstvolgende bestuursvergadering
na aanmelding van uw kind, beslist het bestuur over de toelating van uw kind(eren).
De school gaat uit van de reformatorische kerken: Hervormde Kerk (op gereformeerde
grondslag) binnen de PKN, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk,
Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De school is opgericht door ouders die van harte
reformatorisch onderwijs willen voor hun kinderen.
Concreet vragen we u het onderstaande te ondertekenen:
1. De school baseert zich op Bijbel, het onfeilbare Woord van God. Daarnaast baseert de
school zich op de geloofsleer zoals verwoord in de Heidelbergse catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
2. In het onderwijs gebruiken we de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.
3. De school benadrukt de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en
geloof en belijdt dat het geloof een gave van God is op grond van het werk van Jezus
Christus.
4. Wat de opvoeding betreft, hecht de school aan de eenheid tussen gezin, school en kerk.
Dat deel van de opvoeding wat de school voor haar rekening neemt is gericht op de
totale mens, niet alleen op kennisontwikkeling.
5. Op school leren de kinderen betrokken te zijn op elkaar.
6. De school is een plaats waar ieder netjes gekleed en verzorgd dient te verschijnen. Het
Bijbelse onderscheid tussen jongens en meisjes dient duidelijk tot uitdrukking te komen. Bij
schoolsactiviteiten dragen meisjes en moeders een rok of jurk.
7. De school gaat kritisch om met aangeboden informatie via de media: televisie, lectuur,
internet, video.
8. De school besteedt geen aandacht aan professionele sportevenementen.
Naam vader:

Naam moeder:

Handtekening

Handtekening

0 Ja, ik onderschrijf deze verklaring
0 Ja, ik respecteer deze verklaring

0 Ja, ik onderschrijf deze verklaring
0 Ja, ik respecteer deze verklaring

Plaats:
Datum:

