Geachte ouders,

Voor u ligt het aanmeldingsformulier van de Triangel. De Triangel is een hervormde basisschool. We
werken dagelijks aan kwalitatief goed christelijk onderwijs, vanuit onze eigen identiteit. Om
onduidelijkheden hierover te voorkomen is het goed om voorafgaand aan het aanmelden van uw kind
goed te weten wat de identiteit van de school inhoudt en waar u uw handtekening voor zet. Dit willen
we graag kort aan u uitleggen zoals we dit ook op onze site hebben beschreven.
De Triangel is een Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag, waarbij wij gerekend worden
tot het Protestants Christelijk Onderwijs. De schoolnaam is niet voor niets gekozen. De Triangel
symboliseert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding door ouders,
kerkelijke gemeente en school.
Het mensbeeld, wat bepalend is voor onze visie op onderwijs, wordt geleerd in en bepaald door de
Bijbel die wij zien als Gods Woord. God heeft alles goed geschapen. Doordat wij Hem verlaten hebben,
is de relatie met God verbroken. De gevolgen hiervan zijn dagelijks merkbaar in en om ons heen. God
geeft in Zijn Zoon Jezus Christus de mogelijkheid om de verbroken relatie te herstellen. Door het geloof
in Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding worden we behouden en dat geeft ons leven doel en
inhoud.
De toevoeging Gereformeerde grondslag moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de voormalige
Nederlands Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals dit in de
belijdenisgeschriften de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels is verwoord. De historische band met de plaatselijke hervormde gemeente, hebben we ook
na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voortgezet en daarom heten we ook nu
nog Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag.
Wanneer u uw kind aanmeldt voor de school, dan geeft u met de handtekening op het
aanmeldingsformulier aan dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld. Daarnaast geeft het
plaatsen van de handtekening aan dat u belooft dat uw kind actief deelneemt aan alle lesgebonden
activiteiten die de school organiseert. Hier vallen ook alle identiteitsgebonden zaken onder. We
denken hierbij dan aan het als school naar de kerk gaan op bid- en dankdag, de paasvieringen,
kerstvieringen, die soms ook ’s avonds in de kerk plaatsvinden, en het thuis helpen met het aanleren
van de psalmen en catechismus zoals deze op school worden aangeboden.
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Wat is ‘de grondslag van de school’?
Met het plaatsen van uw handtekening stemt u in met de grondslag van de school, maar wat betekent dat nu eigenlijk?
De Triangel is een hervormde school op gereformeerde grondslag. Dit betekent dat de school voortkomt uit de gereformeerde traditie en dat dat ook de basis is
waarop we steeds weer terugvallen. Dit is te merken in allerlei zaken, van het personeelsbeleid, tot de invulling van vieringen, van het samen bidden,
Bijbellezen en zingen, tot de keuze voor een Bijbelvertaling, voor de boodschap die we kinderen meegeven in de Bijbelverhalen die we vertellen en in allerlei
kleine gewoontes en gebruiken.
Uit onze kadernota identiteit:
De Bijbel, het Woord van God
De Bijbel is het Woord van God. In dat Woord openbaart God ons, dat Hij mens en wereld goed heeft geschapen. Door de zondeval kwam daar verandering in.
God liet de mens echter niet aan zijn lot over. De Bijbel leert ons dat Hij deze wereld zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, naar ons heeft
gezonden, opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig zullen leven. Dit evangelie is de kernboodschap van de Bijbel. God roept ons op om in Zijn Zoon te
geloven en ons te bekeren. We mogen op Zijn genade vertrouwen. Door genade zullen we leven tot eer van Zijn naam en mag in onderwijs en opvoeding de
blijde boodschap van het Evangelie doorgegeven worden.
N.b. De volledige kadernota vindt u op onze website.

Sommige lessen, activiteiten, gewoontes en gebruiken raken heel dicht aan de grondslag van de school, andere minder. Wat we als school heel belangrijk
vinden is dat kinderen in alle dingen, zeker ook de identiteitsgebonden activiteiten, actief meedoen. We verwachten dan ook van ouders dat zij hun kind(eren)
daarbij helpen en ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen doen met alle activiteiten.
Aan welke activiteiten moet u zoal denken?
-

Lessen Bijbelse geschiedenis
Deelname aan paasvieringen, kerstvieringen en andere vieringen rondom christelijke feestdagen (1x per jaar een avond).
Het leren van diverse psalmen (oude berijming, ritmisch gezongen).
Het leren van delen van de Heidelbergse catechismus in groep 7 en 8 (vanuit een aangepast boekje speciaal voor kinderen)
Het met de hele school de ochtenddienst van de hervormde gemeente van Rouveen bijwonen op bid- en dankdag.

Schoolvereniging
De schoolvereniging is het bevoegd gezag van de school. Vanuit de schoolvereniging worden leden gekozen die in het bestuur zitting nemen. De volledige
naam van de schoolvereniging is: vereniging tot stichting en instandhouding van hervormde scholen op gereformeerde grondslag te Rouveen. Draagt u het doel
van de stichting een warm hart toe? Dan vragen we u om lid te worden van de schoolvereniging. Wanneer u lid wordt, ondersteunt u de activiteiten van de
vereniging. Om u aan te melden als lid van de schoolvereniging kunt u gebruik maken van het formulier ‘Inschrijving nieuw lid’. Een lidmaatschap kost € 12,50
per jaar. Dit formulier kunt u vinden op de website van de school.
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Aanmeldingsformulier
Triangel

Schooljaar 2023-2024

Gegevens van de leerling
Achternaam:

Broers/zussen

Voornamen:
Roepnaam:
meisje/jongen
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BurgerServiceNummer:
(=verplicht!)
Kerkelijke gezindte:

Adres
Straat en huisnummer:

Medisch
Huisarts:
Telefoonnummer huisarts:

Algemene informatie m.b.t. de ontwikkeling van uw kind
die voor de school van belang kan zijn:

Postcode en plaats:
Telefoon:
Noodnummer:
Naam noodnummer:
Geheim adres? Ja / nee

Denk aan: medische problematiek, medicijngebruik, allergieën,
ontwikkelingsachterstand of – voorsprong, logopedie, etc.

Geheim telefoonnummer? Ja / nee
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Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Aanhef:

Aanhef:

Relatie tot leerling:

vader/moeder/anders:

Relatie tot leerling:

vader/moeder/anders:

Wettelijk gezag:

ja/nee

Wettelijk gezag:

ja/nee

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Beroep:

Beroep:

Werkzaam bij bedrijf:

Werkzaam bij bedrijf:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Burgelijke staat:

Burgelijke staat:

E-mailadres:

E-mailadres:

Handtekening vader, moeder en/of verzorger:

Ondergetekende stemt in met de inhoud van de statuten en daarmee de grondslag
van de school en verklaart tevens dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
De statuten vindt u op www.triangel-rouveen.nl onder het kopje ‘downloads’.
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