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REGLEMENT school specifieke beschrijving van de IDENTITEIT van de 

Graaf Jan van Nassauschool te Vlissingen. 

Begripsbepalingen 

De vereniging: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op Reformatorische Grondslag in 

Zeeland. 

De school: Graaf Jan van Nassauschool te Vlissingen 

Lokale identiteitsraad: het door en vanuit de lokale vergadering van de Graaf Jan van Nassauschool 

te Vlissingen, conform het bepaalde in de statuten van de vereniging en het bepaalde in het 

Reglement lokale identiteitsraden binnen de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag in Zeeland. 

Inleiding 

In de statuten van de vereniging staat in artikel 13 lid 3b vermeld: 

3. De lokale identiteitsraad:

heeft bevoegdheden met betrekking tot identiteitsgerelateerde onderwerpen met betrekking tot de
desbetreffende school, zoals zulks nader wordt vastgelegd in een daartoe door de lokale
identiteitsraad vast te stellen reglement;

 als uitgangspunt voor bedoeld reglement wordt door de (diverse) lokale identiteitsra(a)d(en) een
identieke format gehanteerd, die aldus nader wordt ingevuld naar de concrete/specifieke lokale
situatie en door de Raad van Toezicht (vooraf) wordt voorzien van een kwaliteitstoets (niet zijnde
een inhoudelijk oordeel, maar gericht op de kwaliteit, de opbouw de samenhang et cetera van
bedoeld reglement) In dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het hiervoor gestelde,
oftewel inhoud gegeven aan de (verdere) concretisering van het identiteitsbeleid van de school.

Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement, zullen op dezelfde basis dienen te geschieden. 

Voorstellen hiertoe kunnen zowel afkomstig zijn van het Raad van Toezicht van de vereniging, als ook 

van de lokale identiteitsraad. 

Kader 

De gehele inhoud van het zogenaamde VGS-identiteitsprofiel  (Ridderkerk, november 2010)  geldt als 

uitgangspunt casu quo algemeen kader als het gaat om identiteitsgerelateerde onderwerpen. 
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Nadere regeling van een aantal concrete onderwerpen 

Toelatingsbeleid 

Als toelatingsnorm bij de aanmelding van kinderen geldt dat de ouders/verzorgers de grondslag van 
de school, zoals deze verwoord is in de statuten van de vereniging, onderschrijven of ten minste 
respecteren. Dit geschiedt door ondertekening van het aanmeldingsformulier van de lokale 
vereniging. De respectering of onderschrijving van de grondslag houdt tegelijkertijd in de acceptatie 
van de regelgeving op school. Alleen als de grondslag wordt onderschreven, wordt het lidmaatschap 
van de vereniging aangeboden. Indien gewenst, kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen 
met de locatiedirecteur. Anderzijds is het ook mogelijk dat de locatiedirecteur vooraf een gesprek 
verlangt met de ouders/verzorgers van de toekomstige leerlingen. In ieder geval informeert de 
locatiedirecteur het College van Bestuur hierover. 

Benoemingsbeleid 

a. Werving van personeel geschiedt op basis van onderwijskundige kwaliteit en identiteit.
b. Er is een goede afstemming tussen de schoolontwikkeling en de individuele ontwikkeling van

de personeelsleden.
c. Onderwijspersoneel wordt geselecteerd op basis van het competentieprofiel van de school

Samenstelling lokale identiteitsraad 

De identiteitsraad bestaat uit 5 personen, zowel mannen als vrouwen, welke lid zijn van de 
vereniging. 

Kledingregels 

Op onze school zijn geen specifieke kledingregels voor kinderen. Wij verwachten dat de ouders hun 
kinderen netjes en fatsoenlijk gekleed naar school sturen. 

De vrouwelijke personeelsleden en stagiaires dragen op school een rok of jurk. 

Liederen 

Het personeel is zelf verantwoordelijk voor de liedkeus in hun klas. De te zingen geestelijke liederen 
passen bij de identiteit van onze school. 

Dagopening en -sluiting 

Elke schooldag wordt in ieder geval begonnen en afgesloten met het zingen van een psalm en 
gebed. 

Bijbelgebruik en Psalmberijming 

Op school maken we, naast de Herziene Statenvertaling, gebruik van de Statenvertaling 1618-1619. 
Voor het zingen van de psalmen maken we gebruik van de Psalmberijming van 1773. 
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Vieringen 

De laatste morgen voorafgaande aan een vakantie houden we in de gemeenschapsruimte een 
bijeenkomst met alle leerlingen, die in het teken staat van de komende christelijke feestdag(en). De 
vieringen voorafgaand aan de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie hebben een 
wat gevarieerd karakter. 
Jaarlijks wordt één van de christelijke heilsfeiten in de Marnixkerk gevierd waarbij ook de ouders en 
overige belangstellenden van harte welkom zijn. 

Multimediabeleid 

Het gebruik van multimedia heeft als doel het verrijken en/of ondersteunen van ons onderwijs.  
Bij internet maken we gebruik van het Kliksafe filter. 
Zonder toestemming van de leerkracht is het niet toegestaan om spelletjes te spelen of films te 
kijken. 

Taken lokale identiteitsraad 

Het uitvoering geven aan de hiervoor in artikel VI van het Reglement lokale identiteitsraden binnen 

de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Zeeland genoemde 

taken, bestaat in elk geval uit:  

- Het periodiek (tenminste eenmaal per kalenderjaar) overleg voeren met de directeur van de

school met betrekking tot de gang van zaken op de school, toegespitst op de onderwerpen die

zijn opgenomen in dit reglement.

- Het periodiek overleg voeren met (afvaardigingen van) de kerkenraden van de “kerkelijke

achterban” van de school

- Het eenmaal per jaar aan de lokale vergadering verantwoording afleggen van de uitgevoerde

taken/handelingen in het daaraan voorafgaande kalenderjaar; in deze vergadering, die wordt

gehouden in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar, vinden daarnaast verkiezingen plaats van

de leden van de lokale identiteitsraad.

- Het opstellen van een jaarverslag met betrekking tot de uitgevoerde taken/handelingen van de

identiteitsraad in het daaraan voorafgaande jaar; dit jaarverslag wordt in de maand januari van

jaar volgend op het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, toegezonden aan de Raad van

Toezicht van de vereniging.

- Het (na de Bijbelse lijn van Mattheus 18 gevolgd te hebben) onverwijld melden van

bijzonderheden (zulks in het licht van identiteit) aan (per gebeurtenis af te wegen) de directeur

van de school en/of het College van Bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht inzake
identiteitsgerelateerde onderwerpen met betrekking tot de school.

- De aanwezigheid bij casu quo de medewerking aan vieringen en/of afscheidsavonden en/of

andere speciale/gedenkwaardige gebeurtenissen op / rondom de school.

- Het initiëren en organiseren van bijeenkomsten/activiteiten (verband houdend met identiteit)
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ten behoeve van ouders/verzorgers. 

- Heeft het recht tot het doen van een voordracht voor het te benoemen personeel op de

desbetreffende school, met inachtneming van de inhoud van de drie protocollen inzake

benoeming, mobiliteit en tijdelijke benoeming, welke protocollen door de algemene

ledenvergadering worden vastgesteld.

Onduidelijkheden / verschil van inzicht 

Ingeval er naar aanleiding van dit reglement een onduidelijkheid dan wel een verschil van inzicht 

mocht ontstaan, zal zulks worden besproken in een gezamenlijk overleg  van de Raad van Toezicht 

van de vereniging en de lokale identiteitsraad . 

Er is sprake van een onduidelijkheid of een verschil van inzicht als zulks door ofwel het Raad van 

Toezicht van de vereniging ofwel door de lokale identiteitsraad wordt gesteld. 

Het voorgaande wordt op deze wijze vastgelegd, omdat het onderwerp identiteit van groots belang is 

voor de vereniging en de school en derhalve te allen tijde nauwgezette aandacht verdient. 


