Identiteitsverklaring
Groen van Prinstererschool
Akelei 5, 8265 KA Kampen
T. 038-3317424

U wordt gevraagd òf Verklaring A òf Verklaring B (zie achterzijde) in te vullen. Bij ondertekening van
verklaring B zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Het bestuur zal op basis van
onder andere dit gesprek een besluit nemen of uw kind wel of niet wordt toegelaten op onze school.
Verklaring A
Ondergetekende, __________________________________________________________
(naam en voorletter(s) vader, moeder, voogd of verzorger)
Van de leerling ___________________________________________________________
(naam en voorna(a)m(en)
wonende te______________________________________________________________
(plaats en adres)
verklaren
1. kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde grondslag en doelstelling van de
Schoolvereniging uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Kampen, waarvan uitgaat de Groen
van Prinstererschool te Kampen.
2. de onder 1 bedoelde grondslag en doelstelling èn het door het bestuur gehanteerde en uitgereikte
identiteitsprofiel, opgesteld door de VGS, te onderschrijven en bereid is de naar het oordeel van het
bestuur en de schoolleiding van deze school hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake
school en onderwijs voor zijn/haar kind(eren) hierboven genoemd te aanvaarden.

_____________________
(plaats)

_________________________________
(handtekening)

____________________
(datum)
Artikel 3 van de Statuten:
Grondslag
De vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden in Gods Woord geopenbaard, naar de
verklaring daarvan gegeven in de onverkorte drie formulieren van enigheid, vastgesteld door de
Nationale Synode van Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.
Artikel 2 van de Statuten:
Doel en middelen ter bereiking daarvan
1. Het doel van de vereniging is het verstrekken van basisonderwijs en/of buitengewoon
onderwijs en/of voortgezet onderwijs op de in artikel 3 genoemde grondslag.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in standhouden van één of meer
scholen en door andere wettige middelen, welke tot doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn.

Verklaring B

Ondergetekende, __________________________________________________________
(naam en voorletter(s) vader, moeder, voogd of verzorger)
Van de leerling ___________________________________________________________
(naam en voorna(a)m(en)
wonende te______________________________________________________________
(plaats en adres)
Verklaren de onder Verklaring A genoemde punten wel te willen respecteren maar niet te willen
onderschrijven, omdat:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Het bestuur nodigt u uit voor een gesprek, waarin de genoemde punten met elkaar worden gedeeld.

_____________________
(plaats)
____________________
(datum)

_________________________________
(handtekening)

