Ouderverklaring Evangelische Basisschool
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1)

Wij willen graag onze kinderen aanmelden op Evangelische basisschool De Oase, omdat we onze kinderen willen leren Jezus
te volgen. Wij zoeken voor hen daarom een school waar goed onderwijs wordt gegeven en die een bijbelgetrouwe omgeving
is waarin hun geloofsontwikkeling actief wordt gestimuleerd.
We kiezen bewust voor een evangelische basisschool
Wat wij bedoelen met ‘evangelisch’ is samengevat in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie, waarin wordt
uitgesproken dat wij geloven in/dat:
- de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
- de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
- onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke
wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als
Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
- de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle
zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
- de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en
veroordeling;
- de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade,
niet door werken maar door het geloof in Hem;
- de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten
oordeel;
- het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont,
waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
- het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij
het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.
We zien dit graag terug in het onderwijs op school
We willen graag dat de school een omgeving is waarin de geloofsontwikkeling van onze kinderen actief wordt gestimuleerd.
Leren
De school bewust neemt ruimte voor het Bijbelonderwijs (iedere dag zeker een half uur de tijd voor gebed, zingen en de
Bijbel). De school gebruikt daarvoor een bijbelgetrouwe methode en er worden iedere week meerdere Bijbelverhalen
verteld. De kinderen leren Bijbelse liedjes en als ze wat ouder worden wekelijks een Bijbeltekst. In het Bijbelonderwijs wordt
gericht aandacht gegeven aan de thema’s gebed, aanbidding en de Heilige Geest.
Vieren
We willen graag dat onze kinderen ervaren dat het gaaf is om (samen) te geloven. De school neemt regelmatig een moment
de tijd om met de kinderen van een aantal groepen (en hun ouders) God groot te maken en Hem te aanbidden, onder andere
rond de christelijke feestdagen. Als ouders willen we graag actief betrokken worden bij deze momenten.
Leven
Het samenleven op school is gericht op navolging van Jezus. Liefde, respect, genade, vertrouwen, welbevinden en vrijheid
zijn begrippen die daarin tot uiting komen. De personeelsleden leven met God en gaan hierin de kinderen voor. Dit is
merkbaar in de manier waarop mensen binnen de school met elkaar omgaan en in de manier waarop wordt omgegaan met
wat zich afspeelt op school of in de wereld.
Visie
Ook in de manier waarop de school kijkt naar de inhoud van de lessen komt de identiteit naar voren. Bij de zaakvakken en
andere informatie is God als Schepper en Heer van deze wereld het referentiekader. De school draagt zorg voor een
omgeving waarin geloof kan groeien en kiest er daarom bewust voor om (aan) bepaalde dingen niet (mee) te doen.

We kiezen voor een school die van personeelsleden vraagt dat zij vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus met
passie vorm geven aan de identiteit van de school en de geloofsontwikkeling van de kinderen
Personeelsleden hebben een belangrijke rol in de vormgeving van de identiteit. De school heeft daarom duidelijke
verwachtingen van de personeelsleden die zij aanneemt. Daarom wordt met ieder nieuw personeelslid een gesprek gevoerd
over het persoonlijk geloof en de wijze waarop dit herkenbaar is in de manier van leven.
Leren en leven
De school verwacht van personeelsleden dat zij een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus en dat zij er bewust voor
kiezen Hem te volgen. De personeelsleden lezen de Bijbel als Gods betrouwbare richtlijn voor ons leven en richten hun leven
in naar Gods leefregels. Zij zijn aanspreekbaar op hun gedrag als rolmodel voor de kinderen. Vanuit hun passie voor Jezus
vertellen zij de kinderen enthousiast uit de Bijbel en spreken zij met kinderen over het volgen van Jezus. Zij vertellen kinderen
dat Gods zielsveel van hen houdt en dat Hij een plan heeft met hun leven. Zij onderwijzen vanuit hun geloof en zo komt de
identiteit ook tot uiting in de manier waarop wordt gesproken over algemene leerstof en actuele thema’s. Zij zoeken bewust
naar een verbinding van het volgen van Jezus met het leven als burgers in onze moderne maatschappij.
Beleven en vieren
De personeelsleden zijn bewust open over hun geloof en laten kinderen merken wat het geloof voor hen betekent.
Persoonlijk gebed heeft een centrale plaats in hun leven en in het team. In de groep wordt met, voor en door de kinderen
gebeden. Ook in lofprijzing en aanbidding hebben de personeelsleden een stimulerende voorbeeldrol. Personeelsleden zijn
actief betrokken bij een kerkelijke gemeente en zij onderschrijven de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie.
We kiezen voor een school die van ouders en kinderen vraagt dat zij actief betrokken zijn op en bij de vormgeving van de
identiteit van de school en de geloofsontwikkeling van hun kinderen
Naast personeelsleden zijn ook ouders, kinderen en de kerkelijke gemeente waar zij bij horen van invloed op de identiteit van
de school. De school heeft daarom ook van hen verwachtingen over de manier waarop zij hun christen zijn vorm geven. Het
gaat hierbij niet om een checklist, maar om een richtlijn waarover de school met (nieuwe) ouders in gesprek gaat.
Ouders
Ouders van de school kiezen er bewust voor om Jezus te volgen in hun leven. Zij zijn actief betrokken bij een kerkelijke
gemeente. Zij nemen vanuit hun geloof hun verantwoordelijkheid in hun gezin, gemeente en school. De ouders steunen het
beleid van de school en stimuleren hun kind actief om mee te doen aan activiteiten. Zij reageren positief op de
geloofsontwikkeling van kinderen als onderdeel van hun identiteit en dragen daaraan actief bij.
Gemeenten
De school verwacht dat de ouders deel uitmaken van een gemeente waar zij gestimuleerd worden Jezus te volgen en dat zij
dit in de praktijk vorm geven in de keuzes die zij maken. Een gemeente waar kinderen waardevol zijn en waar ouders
geholpen worden in de geloofsontwikkeling van henzelf en de kinderen. Een gemeente waar de Bijbel spreekt. Het is passend
wanneer de gemeente de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie onderschrijft dan wel respecteert.
Kinderen
De school verwacht dat de kinderen actief meedoen met alle activiteiten op school en ziet graag dat kinderen dat ook thuis
en in de kerk doen. De school verwacht van kinderen dat zij zelf voorzichtig stappen zetten in geloof en op een bij hen
passende manier bijdragen aan de vormgeving van de evangelische identiteit van de school. De school verwacht dat kinderen
respectvol omgaan met verschillen tussen kinderen en bijdragen aan een vertrouwde omgeving voor iedereen.
Ondertekening
Door als ouders deze verklaring te ondertekenen stemmen we van harte in met bovenstaande en vragen we toegang voor
ons kind (onze kinderen) op Evangelische basisschool De Oase.
Naam ouders/verzorgers:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam kind(eren):

………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Plaats: ..………………….………………………….

Datum: ..………………..…………………………….

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

