
 

 

Grondslagverklaring 

De doelstelling en grondslag van de school is verwoord in de statuten van de Stichting voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag Driestar-Wartburg. Wij vragen van elke ouder om: 

1. kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde grondslag en doelstelling van de school; 

2. deze grondslag en doelstelling te onderschrijven en bereid te zijn de naar het oordeel van het 
bevoegd gezag van de school hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en 
onderwijs voor zijn/haar aangemelde kind(eren) te aanvaarden; 

3. kennis te hebben genomen van de mededeling van het bevoegd gezag dat conform de Wet 
Medezeggenschap op Scholen artikel 24, lid 4 en 5 zij die verklaard hebben de grondslag en 
doelstelling van de school te respecteren kandidaat kunnen worden gesteld voor verkiezing tot 
lid van de medezeggenschapsraden die aan de scholengroep en haar locaties verbonden zijn. 

Doelstelling 

Artikel 2, lid 1 van de statuten luidt: “De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de 
daaraan gerelateerde begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en 
handelende mensen met besef van waarden en normen op de in het derde lid gemelde grondslag en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

Grondslag 

Artikel 2, lid 3 van de statuten luidt: “De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het 
onveranderlijke Woord van God. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid (de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals deze 
zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien 
(1618) en zestienhonderd negentien (1619), als op de Bijbel gegrond. Alle handelingen en uitspraken 
van de stichting alsook het beoogde onderwijs zullen hiermee in overeenstemming moeten zijn.” 

Toelating 

De leerlingen van de scholen van Driestar-Wartburg komen meestal uit reformatorische gezinnen. Deze 
gezinnen behoren bij verschillende kerkverbanden. School en ouders delen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in de opvoeding van onze kinderen. De school trekt daarom graag samen op met 
de gezinnen en kerkgenootschappen.  

Wij hanteren een laagdrempelig toelatingsbeleid voor kinderen uit gezinnen die bij de in de Raad van 
Toezicht vertegenwoordigde kerkgenootschappen zijn aangesloten. 

Artikel 8, lid 2 van de statuten luidt: “De leden van de Raad van Toezicht zijn belijdend lid van één van 
de volgende kerkelijke gemeenten: 

a. een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland waarvan uit haar 
beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van 
Enigheid; 

b. een Gereformeerde Gemeente; 

c. een Christelijke Gereformeerde Kerk; 

 



 

d. een Gereformeerde Gemeente in Nederland; 

e. een Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland; 

f. een Hersteld Hervormde Gemeente.” 

Ook kinderen uit gezinnen die tot andere kerkgenootschappen of christelijke gemeenschappen 
behoren, of die in een andere christelijke traditie staan dan de reformatorische, kunnen op basis van 
een gesprek met de identiteitscommissie worden toegelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


