
 
 

 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering   
Donderdag 19 april 2018  
Groen van Prinstererschool, Vivaldiweg 1, 3752GW Bunschoten 
20:00u – 22:00u  

 
Agenda   
  
20:00u   • Opening door de voorzitter  à Regina Dijkhuizen  

   • Inleiding op het onderwerp   

    • Gelegenheid tot het stellen van 
verduidelijkingsvragen 

• Stemming over het voorgenomen besluit tot 
wijziging van artikel 12 lid 1 en 2 van de Statuten 
van de vereniging 

 
Artikel 12 PERSONEEL  

• De leden van het onderwijzend personeel 
dienen, om voor benoeming in dienst van de 
vereniging in aanmerking te komen, 
belijdend lid te zijn van één van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, bedoeld 
in artikel 2 lid 2 van deze statuten.  

• De leden van het onderwijsondersteunend 
personeel dienen, om voor benoeming in 
dienst van de vereniging in aanmerking te 
komen, lid te zijn van één van de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde kerken.  

De nieuwe artikeltekst luidt als volgt: 
 

Artikel 12 Personeel 
De leden van het onderwijzend personeel en 
het niet onderwijzend personeel 
dienen, om voor benoeming in dienst van de 
vereniging in aanmerking te komen, 
een identiteitsverklaring te ondertekenen, 
waarin zij onder meer de grondslag van de 
vereniging zoals omschreven in artikel 2 en 
het doel van de vereniging zoals 
omschreven in artikel 3 onderschrijven. 

 
   • Bestuursvacatures  

   • Rondvraag  

22:00u   • Sluiting   à Gerrit Jan Zomer  
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NOTULEN LEDENVERGADERING 

Datum : Donderdag 23 november 2017 
Plaats : Mr. Groen van Prinstererschool 
Aanvang  : 20.00  uur 
Aanwezig van het bestuur : Gerrit Jan Zomer, Harry Bolks, Regina Dijkhuizen, 

Pieter de Vos en Willemijn Blotenburg (notulist). 
Afwezig van het bestuur : Marilijn van Achterberg 
Aanwezige leden : Alie Bos, Reimara Kok en Chantal Poort. 

Opening 
Gerrit Jan Zomer opent de vergadering met gebed. 
Het is jammer dat er weinig leden gekomen zijn, maar de leden die er zijn hebben recht op een 
vergadering.  

Uitleg door Gerrit-Jan 
Waarom deze vergadering over identiteit?  
Dan moeten we eerst de geschiedenis induiken.  
Je ziet een verschuiving optreden. Van elke zuil apart, naar elkaar kunnen vinden.  
Projectgroep LVGS: Christelijke identiteit als Sterk Merk (CIASM) . Namens de VVGO is Erik van der 
Laan afgevaardigd.  

Identiteitsdocument.  Waarom?  
Wij lopen tegen wat problemen aan, die zouden worden kunnen ondervangen door een 
identiteitsdocument voor leerkrachten. Veel gereformeerde scholen werken al zo.  

Belijdend lid van de NGK, GKV of CGK is dan niet het uitgangspunt, maar van harte onderschrijven 
van het identiteitsverklaring.  Wanneer er hiertoe wordt besloten, zal er in de sollicitatieprocedures 
die nog komen, de volgende vraag gesteld worden: of ze deze van harte kunnen onderschrijven. En 
er zal ook een handtekening worden gevraagd.  

Het identiteitsdocument geeft ook meer ruimte voor een gesprek over bepaalde keuzes die een 
leerkracht maakt.  

Deze vergadering is bedoeld om de leden mee te nemen in dit proces en om te vragen of zij op/ 
aanmerkingen hebben die we mee kunnen nemen.  
De bedoeling is om later  een ledenvergadering te plannen waarin gestemd wordt over het invoeren 
van het identiteitsdocument.  
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Op- en aanmerkingen door leden: 
In de identiteitsverklaring  staat;  

Leven 
3. 
Ik ben aanspreekbaar voor mijn collega' s, directeur en het bestuur op mijn levensstijl. 

Kunnen er nog consequenties uit voortvloeien? 

Antwoord: Ontslaan is niet mogelijk. Wel geeft dat in elk geval reden tot een goed gesprek, doordat 
van te voren het document is ondertekend.  

In de identiteitsverklaring staat: 

Onderwijs 
1. 
De VVGO-scholen ontlenen hun identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de 
Heilige Geest. De grondslag is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en 
de daarop gebaseerde drie formulieren van enigheid. Ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen 
weten de scholen zich één door de relatie die er is met de levende God. 

Geloven 
1. 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn 
eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op de 
derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de 
Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige 
Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 
zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven (Apostolische Geloofsbelijdenis). 

Het zou fijn zijn als daar zou staan Drie-enige God,  Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Antwoord: dit passen we aan.  

Sluiten van de vergadering door Gerrit Jan: 

Het is jammer van de lage opkomst, maar het was toch een fijne vergadering met elkaar. 
Het bestuur gaat nadenken over het betrekken van de leden bij dit onderwerp.  
Er wordt nog even stilgestaan bij de ingewikkelde statuten van onze vereniging. 
Daarna zingen wij "Machtig God, Sterke Rots" en is de vergadering ten einde.  
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De VVGO-scholengroep heeft een duidelijke christelijke identiteit. Die identiteit wordt   
(uit)gedragen door de medewerkers. Vanwege de grote verantwoordelijkheid van de medewerker is deze 
identiteitsverklaring opgesteld.    

 

Ik, ……………………………………………………………, geboren op…………………………….. te ……………………………………….    

    

wil, als medewerker van de VVGO-scholengroep, er aan bijdragen dat de identiteit zichtbaar en voelbaar is, vitaal 
blijft en verankerd is.     
Met het ondertekenen van deze verklaring beloof ik te zullen voldoen aan de verwachtingen die de VVGO-
scholengroep van mij heeft met betrekking tot mijn onderwijs, geloven en leven zoals hierna geformuleerd.     

Onderwijs    
 

1. De VVGO-scholen ontlenen hun identiteit aan een vast geloof in de Drie-enige God: de Vader, Zijn Zoon 
Jezus Christus en de Heilige Geest. De grondslag is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop 
gebaseerde drie formulieren van enigheid. Ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen weten de 
scholen zich één door de relatie die er is met de levende God.  

 
2. Het bestuur en het personeel spreken met elkaar uit dat Jezus de enige Weg tot behoud en de enige 

Waarheid is om uit te leven. Zij stellen zich als doel dit de kinderen van de scholen voor te leven en hen 
daarin en van daaruit te onderwijzen. 

 

3. Ik wil onderwijs geven op een school waar het evangelie centraal staat en zichtbaar is. Elke dag zal ik de 
kinderen uit de Bijbel vertellen zodat de kinderen God leren liefhebben en Jezus leren volgen, zichzelf en 
elkaar leren accepteren en waarderen als unieke door God geschapen kinderen. God is met ons begonnen 
en wil dat we zijn liefde beantwoorden en zijn grootheid erkennen.    

 

4. Ik zie het als mijn pedagogische opdracht door middel van ons onderwijs leerlingen te vormen in het licht 
van Gods Woord, waarin alles draait om de enige Naam op aarde die de mens redding biedt, Jezus Christus. 

 
5. Ik heb oog voor de uniciteit van het kind. Dit blijkt onder meer uit de zorg voor passende programma's voor 

kinderen met verschillende mogelijkheden.    
 

6. Ik wil in mijn groep een leef- en werkklimaat creëren dat met name gekenmerkt wordt door:     

a) een positieve omgang met de kinderen en hun ouders;    

b) betrouwbaarheid, echtheid en oprechtheid;    

c) het zorgen voor veiligheid en geborgenheid;    

d) het bevorderen van rust, regelmaat en structuur;    
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e) het geven van vertrouwen en het tonen van respect (onder meer voor de lichamelijke en geestelijke 
integriteit van de kinderen);    

f) passend taalgebruik.    
    

7. Ik zal mij inspannen om met mijn collega’s het hiervoor geschetste leef- en werkklimaat in de school te 
creëren. Ik doe dit door collega’s hierbij te ondersteunen, bemoedigen, corrigeren en inspireren en mij 
hiervoor ook zelf open te stellen.    
    

8. God verlangt een relatie met ons. Daarom wil ik kinderen leren om contact te maken met God door de 
Bijbel te lezen, te zingen en te bidden uit eerbied, liefde en dankbaarheid. Ik wil kinderen leren dat het 
gebed niet in de eerste plaats resultaatgericht is, maar relatiegericht.    

Geloven    
    

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn 
eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op de 
derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de 
Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige 
Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 
zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven (Apostolische Geloofsbelijdenis).    
    

2. Ik geloof dat God regeert. Hij heeft in alles het eerste en het laatste woord. Die overtuiging laat ik 
doorklinken in het onderwijs en leef ik voor aan de leerlingen.    
    

3. De kern van mijn geloof wordt samengevat in vijf soli:     
• Christus alleen: in de persoon en het werk van Jezus Christus, die in de Schrift naar mij toekomt, vind 

ik alles wat voor mijn heil nodig is: vergeving, vernieuwing en eeuwig leven; vrede, vrijspraak, vreugde 
en kracht. Ik ben het eigendom van Christus.  

• De Schrift alleen: de Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Daarin openbaart God mij alles wat 
ik nodig heb om behouden te worden. Voor heel mijn leven ben ik aangewezen op de heilige Schrift 
als norm voor mijn geloof en handelen.     

• Door genade alleen: God houdt van mij. Mijn redding uit de zonde is voor de volle honderd procent het 
werk van God in Christus. Ik word alleen uit genade behouden.   

• Door geloof alleen: die genade ontvang ik door het geloof: het geloof is de band die mij met Christus 
verbindt. Alleen door waar geloof in Hem word ik gered van de zonde. Dit geloof is niet mijn verdienste, 
maar een gave van de Geest, waardoor ik Christus met al zijn weldaden omhels en Hem mij toe-eigen.   
 

• Alleen tot eer van God: heel mijn leven is bedoeld voor het eren en verheerlijken van de heilige en heerlijke 
God die ik ken als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest.     

 

4. Ik geloof dat de woorden Jezus: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe 
wereld is er juist voor hen.’ (Lucas 18:16, BGT), een opdracht is aan ons. Vanuit deze overtuiging wil ik 
onderwijs geven en de kinderen leren Jezus te volgen.     
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Leven    

1. Ik wil mijn dankbaarheid voor mijn verlossing uiten door invulling te geven aan de vrucht van de Geest 
(Galaten 5:22). Dit uit zich in:    

• een vriendelijke houding    

• gastvrijheid en trouw    

• respectvol zijn te allen tijde    

• geduld    

• bereidheid om te helpen    

• positief spreken over anderen / niet roddelen     
Ik besef dat ik leef uit genade. Ik wil de kinderen voorleven dat ik mijn fouten kan belijden aan anderen en 
aan God. Zo wil ik graag leven.    

2. Ik wil in mijn leven als kind van God en leerling van Jezus, geleid door de Heilige Geest, een voorbeeld zijn 
voor de leerlingen die aan de school zijn toevertrouwd. Zo wil ik getuigen van het geloof, de hoop en de 
liefde die dankzij het evangelie in mij is.    
    

3. Ik ben aanspreekbaar voor mijn collega’s, directeur en het bestuur op mijn levensstijl.  
 

4. Ik ben overtuigd en betrokken lid van een kerkelijke gemeente. 

  
Wanneer ik in de toekomst niet langer achter (elementen uit) deze verklaring kan staan, meld ik dit bij het bestuur 
en accepteer ik de eventuele rechtspositionele consequenties ervan.    
    

Datum:          Handtekening:    
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Identiteitsverklaring  
Onderwijsondersteuner  

 
 

 

 
 
 

De VVGO-scholengroep heeft een duidelijke christelijke identiteit. Die identiteit wordt (uit)gedragen door de 
medewerkers. Vanwege de grote verantwoordelijkheid van de medewerker is deze identiteitsverklaring opgesteld. 

 
 

Ik, …………………………………………………., geboren op…………………………….. te ………………………………. 
 
 

wil, als medewerker van VVGO-scholengroep, er aan bijdragen dat de identiteit zichtbaar en voelbaar is, vitaal blijft 
en verankerd is. 

Met het ondertekenen van deze verklaring beloof ik te zullen voldoen aan de verwachtingen die de VVGO-
scholengroep van mij heeft met betrekking tot mijn werken, geloven en leven zoals hierna geformuleerd. 

 
Werken 

1. De VVGO-scholen ontlenen hun identiteit aan een vast geloof in de Drie-enige God: de Vader, Zijn Zoon 
Jezus Christus en de Heilige Geest. De grondslag is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de 
daarop gebaseerde drie formulieren van enigheid. Ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen 
weten de scholen zich één door de relatie die er is met de levende God. 
Dit is ook de grondslag voor mijn werk binnen de school. Ik zal niet handelen in strijd met deze grondslag. 

 
2. Ik onderschrijf van harte de missie en visie van VVGO-scholengroep. 

 
3. Ik wil werken op een school waar het evangelie centraal staat en zichtbaar is. God is met ons begonnen 

en wil dat we zijn liefde beantwoorden en zijn grootheid erkennen. Dit wil ik in mijn werk uitstralen. 
 

4. Ik wil in de school bijdragen aan een leef- en werkklimaat creëren dat met name gekenmerkt wordt 
door: 

a) een positieve omgang met de kinderen en hun ouders; 

b) betrouwbaarheid, echtheid en oprechtheid; 

c) het zorgen voor veiligheid en geborgenheid; 

d) het bevorderen van rust, regelmaat en structuur; 

e) het geven van vertrouwen en het tonen van respect (onder meer voor de lichamelijke en 
geestelijke integriteit van de kinderen); 

f) passend taalgebruik. 
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Identiteitsverklaring  
Onderwijsondersteuner  

 
 

 

 
 
 

5. Ik zal mij inspannen om met mijn collega’s het 
Hier voor geschetste leef- en werkklimaat in de school te creëren. Ik doe dit door collega’s hierbij te 
ondersteunen, bemoedigen, corrigeren en inspireren en mij hiervoor ook zelf open te stellen. 

 
 
 

Geloven 
 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn 
eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op de 
derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de 
Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige 
Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 
zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven (Apostolische Geloofsbelijdenis). 

 
2. Ik geloof dat God regeert. Hij heeft in alles het eerste en het laatste woord. Die overtuiging laat ik 

doorklinken in mijn werk. 
 

3. De kern van mijn geloof wordt samengevat in vijf soli: 
Christus alleen: in de persoon en het werk van Jezus Christus, die in de Schrift naar 
mij toekomt, vind ik alles wat voor mijn heil nodig is: vergeving, vernieuwing en 
eeuwig leven; vrede, vrijspraak, vreugde en kracht. Ik ben het eigendom van 
Christus. 
De Schrift alleen: de Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Daarin openbaart 
God mij alles wat ik nodig heb om behouden te worden. Voor heel mijn leven ben 
ik aangewezen op de heilige Schrift als norm voor mijn geloof en handelen. 
Door genade alleen: God houdt van mij. Mijn redding uit de zonde is voor de volle honderd procent het 
werk van God in Christus. Ik word alleen uit genade behouden. 
Door geloof alleen: die genade ontvang ik door het geloof: het geloof is de band 
die mij met Christus verbindt. Alleen door waar geloof in Hem word ik gered van 
de zonde. Dit geloof is niet mijn verdienste, maar een gave van de Geest, 
waardoor ik Christus met al zijn weldaden omhels en Hem mij toe-eigen. 
Alleen tot eer van God: heel mijn leven is bedoeld voor het eren en verheerlijken 
van de heilige en heerlijke God die ik ken als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. 

 
4. Ik geloof dat Jezus’ woorden: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van 

God behoort toe aan wie is zoals zij’ (Lucas 18:16), een opdracht is aan ons. 
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Identiteitsverklaring  
Onderwijsondersteuner  

 
 

 

 
 

Leven 

1. Ik wil mijn dankbaarheid voor mijn verlossing uiten door invulling te geven aan de vrucht van de Geest 
(Galaten 5:22) Dit uit zich in: 

• een vriendelijke houding 

• gastvrijheid en trouw 

• respectvol zijn te allen tijde 

• geduld 

• bereidheid om te helpen 

• positief spreken over anderen / niet roddelen 
Ik besef dat ik leef uit genade. Ik mag mijn fouten belijden aan anderen en aan God. Zo wil ik graag leven. 
 

2. Ik wil in mijn leven als kind van God en leerling van Jezus, geleid door de Heilige Geest, een voorbeeld zijn 
voor anderen binnen de school. Zo wil ik getuigen van het geloof, de hoop en de liefde die dankzij het 
evangelie in mij is. 

 
3. Ik ben aanspreekbaar voor mijn collega’s, directeur en het bestuur op mijn levensstijl. 

 
4. Ik ben overtuigd en betrokken lid van een kerkelijke gemeente. 

 
 

Wanneer ik in de toekomst niet langer achter (elementen uit) deze verklaring kan staan, meld ik dit bij het bestuur 
en accepteer ik de eventuele rechtspositionele consequenties ervan. 

 
 
 

Datum: Handtekening: 
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