Ouderverklaring
Inleiding
De vereniging Veluwe Plus houdt 10 gereformeerde basisscholen in stand. Om het gereformeerde karakter te
handhaven is o.a. een heldere doelstelling en betrokkenheid van ouders van belang.
Om die reden wordt aan een ieder, die zijn of haar kind op één van deze scholen onderwijs laat volgen, gevraagd in
te stemmen met deze doelstelling door dit document te ondertekenen.
Verankeringen van de identiteit
De identiteit van onze scholen ligt verankerd in de statuten van de schoolvereniging Veluwe Plus en met name in de
daar weergegeven grondslag. De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God.
Onze scholen onderschrijven daarbij tevens de Drie Formulieren van Eenheid, zoals deze geleerd worden in de
Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) en Christelijke Gereformeerde kerken (CGK). Deze grondslag bepaalt het
eigen en unieke karakter van de school.
Onze schoolvereniging stelt zich ten doel kinderen onderwijs te laten volgen vanuit deze grondslag. Een grondslag,
die concreet voortvloeit uit de doopbelofte en aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen. Dit alles
binnen de wettelijke kaders die de overheid aan scholen stelt. Uit de kring van de verenigingsleden wordt een
bestuur gevormd, dat zich namens de ouders verantwoordelijk voelt om die visie in praktijk te brengen met
medewerking van leerkrachten.
De doelstelling
Als vertaling van de grondslag ziet Veluwe Plus de volgende doelstelling voor inhoud en klimaat van het onderwijs:

Centraal thema is om kinderen te zien als verbondskinderen. God heeft in de doop Zijn naam en beloften aan hen
verbonden. Zij kunnen op Hem rekenen. Zijn beloften inspireren tot een liefdevolle relatie tot God en de naasten.
Ieder kind mag er zijn met zijn of haar eigen en unieke talenten. Ieder mens is zondig en mag van genade leven.
Dat geeft aan de schoolgemeenschap een mild klimaat. Kinderen worden geschoold om hun talenten dienstbaar in
te zetten voor de samenleving. De wereld is immers van God. Daarbij wordt ook geleerd om in een pluriforme
samenleving je eigen plaats als christen zonder schroom in te nemen. We hebben een missie voor de wereld.
Entreegesprek
Als helder is waar de school voor staat, is dat het uitgangspunt voor een gesprek over toelating van leerlingen tot de
school. Aan alle ouders wordt een bewuste instemming gevraagd met de doelstellingen van de school. Dit om de
kracht van het gereformeerd onderwijs te versterken door betrokken ouders.
Verklaring
Wij respecteren de doelstelling van Veluwe Plus, zoals hierboven geformuleerd.
Wij verwachten dat het onderwijs in overeenstemming daarmee gegeven zal worden.
Wij beloven, voor zover het in onze verantwoordelijkheid ligt, daaraan mee te werken.
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