
Ouderverklaring scholengroep Hannah

U hebt uw kind aangemeld bij een school van scholengroep Hannah. VGPO Hannah is een vereniging 
van toegewijd christelijke scholen. Wat dat betekent is omschreven in het identiteitsdocument van de 
vereniging. Samengevat: We willen in woord en gedrag herkenbaar zijn als volgeling van Jezus Christus. 
Als christelijke gemeenschap oefenen we in de stijl van Zijn Koninkrijk. We willen er voor elkaar zijn. Ons 
motto: Geloven in onderwijs.

Als school werken we eraan dat uw kind

1. Weet wie God voor hem/haar wil zijn; leert dat je God kan vertrouwen en dat je door Christus 
    mag leven van genade en dat de Geest zijn of haar leven wil vullen en vernieuwen.

2. Leert zichzelf te aanvaarden met al zijn/haar eigenheid. Dat hij/zij leert reflecteren op zijn/haar 
    eigen handelen en dat hij/zij zijn of haar eigen mooie en zwakke kanten leert kennen.

3. Leert het goede voor de ander te zoeken. 

4. Leert zich met vertrouwen in de samenleving te presenteren. Dat hij/zij een realistisch beeld krijgt 
    van de samenleving.

5. Oog krijgt voor de veelkleurigheid van Gods schepping; dat ze hun best willen doen die natuur 
    te beschermen.

6. Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaat: met voldoende kennis, zelfstandigheid 
    en eigenaarschap. 

7. Aan het einde van groep 8 met plezier en tevredenheid terugkijkt op zijn/haar schooltijd.

Als ouder/verzorger verklaar ik

1. Dat ik me herken in het christelijke karakter van deze school en ik ook zelf het geloof deel in God dat 
de gemeenschap op deze school kenmerkt. Ik herken me in het identiteitsdocument van scholengroep 
Hannah.

2. Dat ik er van harte mee instem dat mijn kind op school christelijk onderwijs ontvangt. Als ouder/
verzorger beschouw ik de christelijke vorming van mijn kind als gezamenlijke taak van ouders/
verzorgers en docenten. Ik zet me er graag voor in om daar samen verantwoordelijkheid in te nemen.

3. Dat ik me in wil zetten voor de bloei van de school.

Wij vinden het belangrijk om als personeel en ouders samen op te trekken in de christelijke vorming 
van kinderen. Wij hebben er vertrouwen in dat we als ouders/verzorgers en school goed bij elkaar passen. 
We delen ons geloof, zoals samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Ik stem van harte met het bovenstaande in.
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