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Ouderverklaring 

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, ouder(s) van ..........................................................................., willen graag onze kind(eren) 
aanmelden op één van de CorDeo scholengroep omdat we ons kind(eren) bijbelgetrouw willen 
opvoeden en dat ook graag uitgewerkt zien in het onderwijs op school.  
 
Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: 

• Wij zijn op aarde om de drie-enige God te dienen, onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus 
en de Heilige Geest, een God die naar ons toe komt, soli Deo gloria.  

• Christus staat centraal in ons geloof, door Hem mogen we als blijde maar vooral verloste 
christenen leven, solus Christus. 

• Wij willen leven vanuit Gods Woord alleen, de Bijbel, sola scriptura.  
• Wij zijn uit genade door Christus behouden, sola gratia.  
• Wij krijgen geloof door Gods Geest die in ons werkt, sola fide.  
• Wij voeden onze kinderen op waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat.  
• Wij participeren actief in een kerkelijke gemeenschap. 

We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt:  
• God is de eerste (uitverkiezing), Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen.  
• God is de Schepper van de wereld. Deze werkelijkheid waarin wij leven is Gods 

werkelijkheid.  
• God is een sprekende God: Zijn woord staat centraal in ons leven.  
• Jezus Christus, Zoon van God vergadert zich een volk, daarom behoren wij tot een 

kerkelijke gemeenschap. 
• Jezus Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Het 

leven van christenen wordt daarom gekenmerkt door aanvechting én vreugde, door strijd 
én overwinning, door zwakheid én kracht, door zonde én vergeving, door gebrokenheid 
én verwachtingsvolle hoop.  

• Jezus Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van 
die wederkomst. 

• De Heilige Geest werkt door het Woord om ons bij Christus te brengen en om ons te 
laten delen in de rijkdom die Hij heeft verworven.   

• Het bidden heeft een centrale plek in de school.  

Wij stemmen er mee in dat het bestuur en medewerkers van CorDeo scholengroep dit actief 
uitdragen, in het onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge contacten. Ook wij 
willen ons hierdoor laten leiden daar we bewust kiezen voor een Bijbelgetrouwe opvoeding en 
zijn hierop aanspreekbaar. 
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Wij kiezen voor een school die: 

• De kennis van God en de Bijbel overdraagt volgens de gereformeerde leer, wat o.a. tot 
uitdrukking komt in de kinderdoop. 

• De kinderen leert hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, hoe ze moeten 
samenwerken in sociale verbanden, en hoe ze verder kunnen leren.  

• Een gezagsrelatie kiest tussen de kinderen en de leerkrachten. Binnen deze 
gezagsrelatie wordt gezocht naar een goede balans tussen gehoorzaamheid en ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid. De balans wijzigt naarmate een kind ouder wordt ten 
gunst van zelfstandig handelen in eigen verantwoordelijkheid.  

• De kinderen christelijke vaardigheden en een christelijke (sociale) houding leert waarin 
naastenliefde, vergeving, respect, dienen en zelfbeheersing centraal staan.  

• Bezig is met de ontwikkeling van Gods kinderen en actief inspeelt op de gaven en 
talenten. 

• Kinderen leert beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn.  
• Leerlingen de weg wijst hoe ze kunnen blijven kiezen voor God en een christelijk leven.  
• De kinderen leert om als een gelukkig christen te leven, ondanks alle beperkingen en 

tegenslagen.  
• De kinderen leert om hun geloof te delen met anderen vanuit de noodzaak om het 

evangelie van Jezus Christus uit te dragen in de samenleving. 
• Op een professionele manier kennis overdraagt die voldoet aan de wettelijke normen.  
• Resultaat gericht werkt. 

Door deze verklaring te ondertekenen stemmen we van harte met bovenstaande in en krijgen 
we toegang voor ons kind (onze kinderen) op één van de scholen binnen de CorDeo 
scholengroep. 

Naam :………………………………………………………………………………… 
 
Plaats:………………………………………………….datum:…………………………………………. 
 
Handtekening:     Handtekening: 
  
Ouder/verzorger 1     Ouder/verzorger 2: 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………………………… 
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