Beleid voor inschrijving van leerlingen bij scholen van de v.g.p.o de Oosthoek.
Toelichting
Alle Oosthoekscholen zijn gesticht vanuit de overtuiging dat het onderwijs op school moet
aansluiten op de opvoeding thuis en op het onderwijs in de kerk van de kinderen. We zijn
dankbaar voor hetgeen ouders van ouders hebben opgebouwd.
Het behoud van de eigen identiteit gebeurt niet vanuit traditie of automatisme, maar krijgt continu
aandacht van alle betrokkenen. We willen onze gereformeerde identiteit borgen en versterken en
hebben daarom een Identiteitsdocument opgesteld. Daarin beschrijven we kort, helder en
eigentijds hoe wij ons onderwijs vormgeven met de bijbel - Gods Woord- als grondslag1
Van ouders, leerkrachten, directie, bestuur vragen wij dat zij de hartelijke wens hebben dat ons
onderwijs vorm krijgt zoals het Identiteitsdocument dat beschrijft. En we verwachten dat ieder
aanspreekbaar is op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid als leerling van Christus en helpen
elkaar hierin op een respectvolle manier. De inschrijving is daarom geen automatisme.
Bij de aanmelding kunt u de volgende procedure verwachten:
Het kennismakingsgesprek
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden, plannen wij een gesprek. In dit gesprek
maken ouders en school op een persoonlijke manier kennis met elkaar. De ouders kunnen nagaan
of deze school de school voor hun kind is. Verder komen aan de orde de motivatie achter de
schoolkeuze en wat we daarin van elkaar verwachten. Het is immers een belangrijke voorwaarde
dat kind, ouders en school goed bij elkaar passen. Zowel ouders als school hebben het recht om
(enige tijd) na het gesprek aan te geven dat zij toch niet met elkaar verder willen.
Als u uw kind aanmeldt krijgt u meteen een bevestiging van uw aanmelding en kort daarop een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een korte vragenlijst ter voorbereiding. Bij dit
gesprek zijn aanwezig de directeur en een lid van de ledenraad.
Vragen en gesprekspunten t.b.v. kennismakingsgesprek tussen ouders en de school.
Vragen:
-Wat heeft u gemotiveerd om te kiezen voor deze school?
-Wat zijn uw verwachtingen van deze Oosthoekschool?
-Welk beeld hebt u van gereformeerd onderwijs?
-Wat verwacht u van de leerkrachten?
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De grondslag van de Oosthoekscholen wordt gevormd door de Bijbel en de drie formulieren van enigheid

-Wat is uw indruk van het ‘identiteitsdocument’ van De Oosthoek ? Wat waardeert u?
-Wat vindt u belangrijk? Waarover heeft u vragen?
-Wat is voor u vanuit uw eigen geloofsovertuiging, van belang? Levert dit spanning op t.a.v. de
gereformeerde identiteit van de school? Hoe is dit te overbruggen?
-Wat wilt u als ouders verder aan de orde stellen?
Verwachtingen van de school
Hieronder spreken we als school een aantal verwachtingen uit. Vindt u dat deze bij u passen?
-U kiest bewust voor het onderwijs op onze gereformeerde scholen.
-U (of één van u is ) bent meelevend lid van een kerk of gemeente.
-U onderschrijft de inhoud en bedoeling van ons identiteitsdocument van harte en het is uw wens
dat het onderwijs zo vorm krijgt.
-U gelooft dat God uw kind, gedoopt of (nog) niet gedoopt, Zijn kind mag zijn. En daarom kiest u
een school die kinderen vanuit die visie begeleidt.
Verwachtingen van de ouders:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultaat en vervolg
Hopelijk is duidelijk geworden dat “we bij elkaar passen” . Dat wil zeggen: Enerzijds zijn wij er
van overtuigd geraakt dat u bewust hebt gekozen voor het onderwijs aan deze Oosthoekschool.
Anderzijds hebt u er vertrouwen in dat wij staan voor wat we zeggen over onze identiteit.
U wordt door ons zo snel mogelijk na het gesprek geïnformeerd over het vervolg. Omgekeerd
horen wij graag zo snel mogelijk van u, als u besluit uw kind alsnog niet in te schrijven. Als u het
niet eens bent met onze conclusie om niet tot inschrijving over te gaan dan is beroep tegen dit
besluit mogelijk.

