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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;    

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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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.     

       

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    
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• 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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