Ter ondertekening door de ouders
De Stichting voor Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag
voor Katwijk en omstreken is opgericht voor leerlingen van wie de ouders
(verzorgers) van harte het reformatorische onderwijs begeren. Van de ouders
zelf wordt verwacht dat zij instemmen met het bepaalde in de statuten van de
stichting en andere door het bestuur te bepalen reglementen.
Enkele identiteitsbepalingen, ontleend aan de statuten van de stichting:
1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar
Woord van God, zoals daarvan de belijdenis wordt gedaan in de
artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Daarbij onderschrijft de stichting geheel en onvoorwaardelijk de Drie
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht 1618/1619.
2. Bij het onderwijs wordt het reformatorisch beginsel bevorderd door
onder meer het gebruik van de Statenvertaling en de
psalmberijming van 1773.
3. Elke toelating wordt geacht te geschieden onder de voorwaarde dat
ouders of verzorgers en leerlingen zich onderwerpen aan de statuten
en andere door het bestuur te bepalen reglementen.
4. Indien door ouders of verzorgers van de leerling, of door de leerling
zelf wordt gehandeld in de strijd met de voorwaarde, waaronder
toelating is geschied (zie 3), is het bestuur bevoegd uit dien hoofde de
leerling te verwijderen. Het bestuur gaat daartoe niet over dan nadat de
ouders ofverzorgers genoegzaam in de gelegenheid zijn gesteld te
bewerkstelligen, dat alsnog aan die voorwaarde wordt voldaan.

5. Het gedrag en de levenstijl van de leerlingen dienen zodanig te zijn dat geen
inbreuk wordt gemaakt op opvattingen die binnen de reformatorische gezindte in
het algemeen gelden. Het Bijbels onderscheid tussen jongens en meisjes dient
zowel in kleding als haardracht tot uitdrukking te komen. In dit verband zij
vermeld, dat meisjes in schoolverband dienen te verschijnen in jurk of rok met
een zodanige lengte, dat zij op een behoorlijke wijze gekleed naar school
komen. Dat houdt voor de zomerse dagen in, dat de kinderen met geklede
schouders op school verschijnen. Ook bepaalde opdrukken op shirts en
jassen mogen niet in strijd zijn met de grondslag van de school.
Broekrokken en leggings worden niet toegestaan. Ook ouders, onder meer
als zij (hun) kind(eren) op school brengen dienen uiteraard in hun kleding
het bovenstaande in acht te nemen en voor te leven. De school is een plaats
waar iedereen behoorlijk gekleed en verzorgd dient te verschijnen. Van de
leerlingen wordt verwacht dat zij overal doch in het bijzonder op school
zorgvuldigheid jegens een ander persoon of diens goed in acht nemen. Schade
moet worden vergoed.
6. De opvang van hun kind(eren) voor- en na schooltijd zien de ouders of
verzorgers op principiële gronden als een taak voor het gezin. Er zal daarom
ook geen beroep worden gedaan op voor- en naschoolse opvang door de
school.
In opvoeding en onderwijs wordt zowel van de ouders, eventueel voogden of verzorgers, als van
de leerlingen verwacht, dat zij grote waarde hechten aan de eenheid van gezin, kerk, en school.
De opvattingen van school en gezin dienen derhalve met Gods Woord overeen te komen. Dit
geldt ook in het eenparig afwijzen van alle normvervaging, deconfessionalisering
(loslaten van de belijdenis), gezagsondermijning ( medezeggenschapsraad), sportverdwazing,
modegrillen (kleding, haardracht, het dragen van piercings alsmede het dragen van oorringen en
armbanden door jongens). Eveneens geldt dit voor massamedia (zoals Televisie, ontoelaatbaar
verderfelijk en tot ijdel vermaak strekkende beeldschermcultuur c.q. film - en Open
Internetgebruik via computer en telefoon. Opvoeders dienen verantwoordelijk om te gaan met
Internet en daartoe gebruik te maken van een passend en degelijk internetfilter.
Ook geldt dit het overig, toekomstig mediagebruik dat tegen de leer en het leven gegrond op
Gods Woord en belijdenis ingaat, verderfelijke lectuur en film.
Als ouders (verzorgers) na toelating van bovengenoemde opvattingen afwijken, zal punt 4 van
toepassing zijn.
Ondergetekende vader, moeder of voogd van.................................................
verklaren hierbij van de uitgangspunten en regels van de Stichting kennis genomen te hebben en
volledig met het bovenstaande in te stemmen.

Handtekening vader:
(evt. voogd)

Handtekening moeder:
(evt. voogd

