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Identiteitsverklaring 

 

De Rehobothschool, uitgaande van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische 

grondslag te Kootwijkerbroek, heeft als grondslag voor haar handelen, de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God 

en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 

Catechismus en de Dordtse Leerregels.   

 

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel om de talenten die de kinderen gekregen hebben te helpen 

ontplooien en benutten. Uiteindelijk zal hun vorming er op uitlopen dat ze in het vervolgonderwijs de bij hen 

passende opleiding kunnen volgen. En dat het onderwijs er toe bijdraagt dat de leerlingen vanuit een christelijke 

levenshouding in hun verdere leven volgens de waarden en normen van de Bijbel in de maatschappij kunnen 

participeren.   

 

Teneinde het onderwijs op basis van deze grondslag in de toekomst zuiver te houden, wordt van 

ouder(s)/verzorger(s) van nieuw aangemelde leerlingen gevraagd in te stemmen met de doelstellingen en de 

identiteit van de school. Deze zijn verwoord in de statuten en de schoolregels (zie schoolgids). Wij verwijzen in deze 

ook naar het identiteitsprofiel/schoolprofiel van de VGS. Toelating is dan ook alleen mogelijk als 

ouder(s)/verzorger(s) instemmen met het hierboven genoemde.  

Bij instemming wordt gevraagd deze identiteitsverklaring te ondertekenen. 

 

Grondslag 

1. De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals dit wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, 

zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien 

/ zestienhonderdnegentien, met handhaving van de Statenvertaling. 

2. De vereniging onderschrijft onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God, 

alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Zij handhaaft het gebruik van de hierboven onder 

1 genoemde vertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen, zoals 

deze tot stand gekomen is volgens het besluit van genoemde synode. Daarnaast gebruiken wij de 

psalmberijming van 1773. 

 

Toelichting op deze grondslag: 

Op grond van Schrift en belijdenis belijden wij als school dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. 

Daartoe schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. In de zondenval is de mens moed- en vrijwillig van God 

afgevallen. Daardoor is de mens uit zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God 

rechtvaardig eisen dat de mens tot Zijn eer moet leven. God is zo oneindig goed dat Hij in Christus een weg ter 

zaligheid heeft gegeven. Zo kan een mens door wedergeboorte en bekering, uit genade, door en in Christus met 

God verzoend worden.  

 

Leer en leven 

3. Vanuit de Heilige Doop worden we vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Het is onze plicht 

dat we met elkaar, gezin en kerk en school, in afhankelijkheid van de Heere, de kinderen in liefde voorleven en 

waarschuwen tot hun eeuwig heil. Daarom moeten we uit liefde tot de Heere wereldgelijkvormig gedrag 

vermijden.  Wij hebben gezamenlijk hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 

Op basis hiervan heeft de school de volgende uitgangspunten opgesteld: 

• Het gedrag en de levensstijl van de leerling mag niet in strijd zijn met de grondslag van de school.   

• Het Bijbels onderscheid tussen meisjes en jongens dient zowel in kleding als in haardracht duidelijk uit te 

komen. In dit verband zij vermeld dat de meisjes in schoolverband een jurk of rok dienen te dragen. Ook 

wordt erop toegezien dat geen aanstootgevende teksten op shirts of blouses voorkomen (meestal 

ontleend aan sport, entertainment of T.V.- wereld). De regels die op school gelden, ook m.b.t. kleding e.d. 

zijn te vinden in de schoolgids.    

• Het pedagogisch klimaat op school wordt beheerst door Bijbelse gezag relaties op basis van liefde en 

respect en een zorgvuldige begeleiding van leerlingen 



 
• De school wijst alle normvervaging, goddeloze lectuur, gezagsondermijning, sportverdwazing, modegrillen 

en een wereldse levensstijl af. 

• Moderne lectuur, moderne muziekuitingen en multimedia worden kritisch beoordeeld en als is in strijd zijn 

met de Bijbelse normen en waarden afgewezen. 

• Het gebruik van televisie en open internet is niet toegestaan.  

 

Betrokkenheid 

4. De ouders tonen actieve belangstelling en betrokkenheid en zijn zoveel als mogelijk aanwezig op contact- en 

ouderavonden en bij andere activiteiten. 

5. Ouders zijn bereid de helpende hand te bieden ter ondersteuning in de dagelijkse praktijk en bij 

(buiten)schoolse activiteiten. 

6. Zowel ouders als de school streven er naar om op een open, correcte en passende wijze tijdig met elkaar te 

communiceren.  

7. Zowel ouders als de school informeren elkaar over relevante zaken betreffende hun kind(eren) cq leerlingen. 

 

Tot slot 

8. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken, in elk geval godsdienstonderwijs, het leren van 

een psalmvers of een Bijbeltekst en in de hogere groepen het leren van vragen uit Kort Begrip of uit de 

Heidelbergse Catechismus. 

9. De toelating van kinderen vindt plaats onder voorwaarden met betrekking tot de identiteit. Het niet nakomen 

van de schoolregels met betrekking tot de identiteit betekent dat we als school met u als ouder(s)/verzorger(s) 

in gesprek gaan. Wanneer we niet met elkaar verder zouden kunnen worden de hiervoor geldende regels van 

de overheid gehanteerd. Deze regels worden ook gehanteerd wanneer het kind vanwege zijn/haar gedrag niet 

langer op school kan worden gehandhaafd. 

10. Zonder toestemming van bestuur en directie mag op geen enkele wijze namens de school of onder de naam 

van de school naar buiten worden getreden. 

 

Ondergetekende,  

vader, moeder of verzorger van: _________________________________________ 

 

verklaren hierbij van de grondslag en de regels van de school kennis te hebben genomen en volledig met het 

bovenstaande in te stemmen. 

 

Woonplaats: ______________________________   Datum:  __________________________  

 

 

 

Handtekening vader (verzorger): ___________________________________________  

 

 

 

Handtekening moeder (verzorger): ___________________________________________ 

 

 

 

P.S., 

Ondertekening vindt plaats tijdens het kennismakingsgesprek met het bestuur en de directie. 


