
             

           
 

De Goede Herderschool 
 

Waarom is er een ‘Vereniging ‘Scholen met de Bijbel’ Horst en Telgt?  

De vereniging is opgericht in een tijd waarin het christelijk onderwijs niet dezelfde rechten had als het openbaar 

onderwijs. Door de financiële middelen van deze vereniging is het destijds wel mogelijk gemaakt dat christelijk 

onderwijs gegeven kon worden. Artikel 23 (vrijheid van onderwijs) staat al sinds 1848 in de grondwet, maar kreeg 

in 1917 na de Schoolstrijd zijn huidige vorm, waardoor het christelijk onderwijs wel dezelfde financiële positie 

kreeg als openbaar onderwijs.  

 

Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat het christelijk onderwijs steeds meer onder vuur komt te liggen. Als 

het gaat om het (bestaans-)recht van het christelijk onderwijs zijn er in de politiek – vooral de laatste jaren – steeds 

vaker geluiden te horen die menig christen zouden moeten doen opschrikken. De laatste tijd spitsten de politieke 

uitspraken zich namelijk zodanig toe, dat er zelfs sprake is van een bedreiging van eertijds door veel strijd 

verworven, maar onderhand waarschijnlijk  te veel als een vanzelfsprekendheid beschouwd, recht op christelijk 

onderwijs. Er wordt herhaaldelijk vanuit diverse (niet christelijke) politieke partijen gesproken over het 

verwijderen van artikel 23 uit de Grondwet (welk artikel deze vorm van onderwijs beschermt) en zelfs over het 

houden van toezicht op juist het godsdienstonderwijs op deze christelijke scholen, terwijl nu net het 

godsdienstonderwijs de identiteit van een dergelijke school kenmerkt.  

 

Duidelijk christelijk onderwijs is dus niet vanzelfsprekend, ook niet in de toekomst. Daarom vinden wij een 

financieel sterke en zelfstandige vereniging belangrijk, ook vanwege de directe betrokkenheid en inzet van de 

leden. Uw steun als lid van de vereniging is dus zeer belangrijk. Ook ouders die geen kinderen meer op school 

hebben en grootouders houden wij graag als lid. 

 

Organisatie: De Goede Herderschool valt onder het bevoegd gezag van de vereniging ‘Scholen met de Bijbel, 

Horst en Telgt te Ermelo’. Het vermogen is ondergebracht in de steunvereniging. Een deel van het dagelijks 

bestuur van de schoolvereniging is deel van het bestuur  van de steunvereniging. Als lid van de vereniging nodigen 

wij u uit voor de ledenvergadering van beide verenigingen. De leden kiezen het bestuur en kunnen deelnemen aan 

activiteiten rondom de school, zoals de ouderraad. 

  

De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de 

Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen trachten we de kinderen voor te leven en op te 

voeden vanuit dit Evangelie, in het spoor van de Here Jezus, de Goede Herder. 
 

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar per ouder. Als beide ouders lid worden, dan kost het tweede lidmaatschap 

€ 5,00. U bent voor dit bedrag lid van beide verenigingen. Alle leden hebben volledig stemrecht en zijn in het bezit 

van de statuten van de verenigingen. De statuten worden u op verzoek toegestuurd. Jaarlijks vindt in het voorjaar 

de ledenvergadering plaats. 

 

 

 

U kunt u aanmelden voor de verenigingen door het invullen van onderstaande strook. Daarmee geeft u tevens aan 

dat u zich kunt vinden in de uitgangspunten van de verenigingen. 

 

Naam vader:……………………………………………………………………  wordt lid:  ja  / nee 

 

Naam moeder:…………………………………………………………………   wordt lid:  ja /  nee 

 

Adres:…………………………………………………………………………. 

 

Postcode en woonplaats………………………………………………………. 

 

Handtekening(en):…………………………………………………………….. 

 

E-mailadres ……………………………………………………………………… 


