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Ouderverklaring en gespreksleidraad  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Je hebt je kind aangemeld bij een school binnen de schoolvereniging Florion. Florion is een vereniging van 
toegewijd christelijke scholen die staan in de gereformeerde traditie. Dit is omschreven in het 
identiteitsdocument. We vinden het belangrijk om als personeel en ouders samen op te trekken in de 
christelijke vorming van kinderen.  
 

1. Ik herken me in het christelijke karakter van deze school en verbind me ook zelf met het geloof dat op 
deze school gedeeld wordt, zoals samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis (zie onder).  

2. Ik stem er van harte mee in dat mijn kind op school christelijk onderwijs ontvangt. Als ouder/verzorger 
beschouw ik de christelijke vorming van mijn kind als gezamenlijke taak van ouders/verzorgers en 
docenten en zet ik me in om daarin samen verantwoordelijkheid te nemen. 

 
 
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 Heer 

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 is Hij opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige 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 van de heiligen. 

Vergeving van de zonden, 

opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

 
We hebben er vertrouwen in dat we als ouders en school goed bij elkaar passen. 
 
Datum: 
 
Naam ouder(s)/verzorgers: 
 
 
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)    Handtekening locatiedirecteur 
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Gespreksleidraad ouders 
 
 
Punten voor gesprek met de ouders: 
 
- Wat spreekt je aan in deze school? In haar identiteit? Wat minder? 

- Hoe geef jij als ouder/verzorger vorm aan de christelijke opvoeding van je kind en hoe kunnen we 

daarin samenwerken? 

- Wat verwacht jij van school en wat kunnen wij van jou verwachten? 

 

 

 

 

 


