
Reisgids
Een oriëntatie op ons onderwijs

Reis mee
Wij waarderen uw betrokkenheid als ouder. 

Sterker nog; we kunnen niet zonder. Onderwijs 

maak je samen. Denkt u met ons mee en 

informeert u ons wanneer dat nodig is?



Route

Een reisgids met inhoud

Verbinding
Verbinding gaat in de eerste plaats en boven alles om de verbinding met God. Het gaat om onze houding 

ten opzichte van God, onze Schepper, gebaseerd op het grote gebod uit Mattheus 22 vers 37: ‘Gij zult 

liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is 

het eerste en het grote gebod.’ 

In de tweede plaats gaat het om de verbinding met elkaar. We willen ons daarbij laten leiden door het 

vervolg van Mattheus 22: ‘En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.’ 

Samen spelen en samen werken berusten op principes van respect, wederzijdse hulp, 

eerlijkheid, openheid, vertrouwen en veiligheid.

Vanuit verschillende invalshoeken informeren wij u 

de komende tijd over onze onderwijskundige keuzes. 

Deze informatie bewaart u gemakkelijk in deze map. 

Zo ontstaat onze gezamenlijke reisgids.

Het vertrekpunt  voor onze onderwijskundige reis is onze visie en missie. U kunt 

daarover lezen in onze schoolgids. Onze ambitie laat zich goed samenvatten in drie 

kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid en vorming.

Vorming
Vorming is daarom een wezenlijk onderdeel van het schoolleven. We willen onze leerlingen toerusten en 

vormen om in de toekomst hun verantwoordelijkheid te nemen als christen en burger in het dienen van 

God. 

Vorming gaat ook over het ontdekken en ontwikkelen van je eigen cognitieve en creatieve talenten en 

interesses. We vinden het daarom belangrijk om in ons onderwijs aandacht te besteden aan de vorming 

van hoofd, hart en handen. 

Verantwoordelijkeid
Vorming en verantwoordelijkheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. In ons onderwijs besteden we 

daarom aandacht aan persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen. De klas en de school 

vormen een leefgemeenschap waar kinderen zich gezien en gehoord voelen, waarin ze leren om samen te 

leven, open staan voor elkaar, verschillen overbruggen en verantwoordelijk leren zijn voor elkaar, voor de 

gemeenschap en omgeving. Verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op de manier waarop je omgaat 

met je (school)werk, je taakgerichtheid en de zorg voor de schepping van God. 


