Betreft: Grondslagverklaring Eben-Haëzerschool Den Haag
De Eben-Haëzerschool te ‘s-Gravenhage is aangesloten bij de Mantum Onderwijs. De basis van het
toelatingsbeleid wordt gevormd door de grondslag van de Mantum Onderwijs en van de aangesloten
schoolvereniging te ‘s-Gravenhage, zoals weergegeven in de statuten van de Mantum Onderwijs en deze
schoolvereniging. Deze grondslag is in beide gevallen het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, zoals daarvan
belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijven
Mantum Onderwijs en de schoolvereniging geheel en onvoorwaardelijk de drie Formulieren van Enigheid, zoals
deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Ouders van leerlingen dienen deze grondslag te respecteren. De doelstelling van de school, verwoord in het
strategische beleidsplan, is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit haar grondslag. De
school heeft dan ook de primaire verantwoordelijkheid de kinderen te onderwijzen vanuit de Bijbel. Ouders die
hun kind aanmelden dienen zich aan te sluiten bij deze doelstelling.
Elke toelating wordt geacht te geschieden onder de voorwaarde dat de ouders erop toezien dat hun kind als
leerling van de school zich gedraagt overeenkomstig de besluiten van de Mantum Onderwijs waarin een verdere
uitwerking van de grondslag en de identiteit van de school wordt gegeven en eventueel door de directie
vastgestelde gedragsregels. De betreffende besluiten vindt u terug in de schoolgids, die bij het ondertekenen
van dit document is overhandigd. Aanvullingen op de schoolgids en de eventueel door de directie op te stellen
gedragsregels zullen in voorkomend geval op een daartoe geëigende wijze kenbaar worden gemaakt.
Voor een goed begrip wordt in het bijzonder gewezen op de volgende zaken:
1.

Op school wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

2.

Bij het onderwijs wordt wekelijks een Psalmvers uit de Psalmberijming van 1773 of een gedeelte van de
Heidelbergse Catechismus geleerd.

3.

Meisjes worden bij activiteiten in schoolverband geacht in jurk of rok te komen.

Ondergetekende(n), vader en/of moeder of voogd van:
-------------------------------------------------------------verklaren/verklaart door middel van ondertekening van dit formulier kennis te hebben
genomen van het hiervoor vermelde en in te stemmen met de daarin opgenomen
toelatingsvereisten.
Woonplaats:

Datum:

---------------------------------------------

-------------------------

Handtekening vader of voogd:

Handtekening moeder:
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