Ouderverklaring identiteit
De Wingerd
geeft leerlingen onderwijs vanuit de grondslag zoals vermeld in de statuten

van de vereniging GPO-WN:
● De Bijbel het woord van God, onze inspiratiebron! De bron waaruit we leven en
werken.
1
● De Drie Formulieren van Eenheid 
, nagesproken met de kerk van alle eeuwen zoals
kernachting is samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 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 de Almachtige
God de 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 vlees; en
een eeuwig leven.
Als christenen onderscheiden wij ons met de volgende overtuiging:
▪ God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt
tot uitdrukking in doop en belijdenis.
▪ 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.
1 Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
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Deze overtuiging dragen RvT, bestuur, directie en medewerkers van alle GPO-WN
scholen actief uit in het onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge
contacten.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich hierdoor laten leiden.
In de praktijk betekent dit voor ons onderwijs het volgende:
De Wingerd te Goes, onderdeel van GPO-WN:
▪ Draagt op professionele manier kennis over die voldoet aan de wettelijke normen.
▪ Draagt de kennis over van God en de Bijbel volgens de gereformeerde leer.
▪ Leert leerlingen hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, hoe ze moeten
samenwerken in sociale verbanden, en hoe ze verder kunnen ontwikkelen.
▪ Leert leerlingen een christelijke (sociale) houding waarin naastenliefde, vergeving,
respect, dienen en zelfbeheersing centraal staan.
▪ Leert leerlingen beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn.
▪ Leert leerlingen als een hoopvol christen te leven, ondanks alle beperkingen en
tegenslagen.
Wij stemmen er van harte mee in dat ons kind op De Wingerd te Goes
onderwijs

ontvangt op basis van bovengenoemde uitgangspunten. Wij verklaren dat we als
ouders/verzorgers de verantwoordelijkheid dragen dat ons kind een eenheid ervaart wat
betreft het identiteitsgebonden klimaat op school en thuis.
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