Naam leerling:
Motivatie

We vinden het belangrijk dat we als school en ouders bij elkaar passen en dat onze en uw verwachtingen goed op elkaar aansluiten.
Daarom vragen we hieronder kort aan te geven wat uw motivatie is om uw zoon / dochter aan te melden op de Passie.

Grondslag
1. De stichting aanvaardt als grondslag van haar arbeid de
beginselverklaring van MissieNederland, die als volgt luidt:
a.	de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
b.	de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
c.	onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren
uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen,
Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke
opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
d.	de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit
voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle
zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
e.	de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen
mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
f.	de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus
Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door
werken maar door geloof in Hem;
g.	de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot
het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan ten oordeel;
h.	het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de
wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in
staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te
werken voor de Here Jezus Christus;
i.	het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele
gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het
hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in
de hele wereld te verkondigen.

2. Het ontstaan en de identiteit van de stichting zijn rechtstreeks verbonden met de erkenning van de evangelische beweging in Nederland als een aparte levensbeschouwelijke richting.
De Staat heeft deze richting erkend omdat evangelische christenen konden aantonen dat ze beschikken over een lange eigen
traditie, net als de andere levensbeschouwelijke richtingen. Als
essentiële gemeenschappelijke kenmerken van de evangelische
christenen kunnen onder meer genoemd worden:
a.	de overtuiging dat het christelijk geloof ontstaat door onderwijs uit
Gods Woord, dat leidt tot het maken van een zeer persoonlijke keuze
tot Jezus Christus, waardoor wedergeboorte door de Heilige Geest
wordt bewerkt en het christenleven zijn aanvang neemt;
b. 	de overtuiging dat de Heilige Schrift in zijn geheel van Godswege is
geïnspireerd en dientengevolge absolute autoriteit heeft voor geloof
en leven;
c.	het mandaat hun geloof met anderen te delen, door persoonlijke
getuigenis, evangelisatie en zending. Dit is een ‘must’;
d.	dagelijkse persoonlijke Bijbelstudie en gebed, de zogenaamde “stille
tijd” is de hartslag van het geloofsleven en vindt zijn weerslag in de
groepsuitwisseling in de zogenaamde kringen/celgroepen;
e.	de evangelische ethiek is gestoeld op inwoning van Christus en de
vervulling met de Heilige Geest die maken dat persoonlijke heiliging
hoog in het vaandel staat; en
f.	de verwachting van de spoedige persoonlijke wederkomst van Jezus
Christus waardoor een duizendjarig vrederijk wordt gevestigd en
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand wordt gebracht.
Deze karakteristieken bepalen in grote mate het wereldbeeld van
evangelisch christenen en maatschappelijke relevantie. Zij bepalen dus
ook het onderwijs dat de stichting wil realiseren. In een bijlage bij de
statuten en daarvan onlosmakelijk deel uitmakend, worden ze toegelicht en wordt aangegeven wat ze betekenen voor het leven en werken
op de door de stichting in stand gehouden scholen. Voor deze bijlage
verwijzen wij naar onze website www.depassiescholen.nl.

Door dit inschrijfformulier te ondertekenen verklaart u zich als ouders akkoord met de grondslag van de school.
Meer informatie hierover vindt u op onze website www.depassiescholen.nl.

Gebruik adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

Met de ondertekening van dit formulier hebt u geen bezwaar tegen het gebruik van uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en
e-mailadressen in het leerlingadministratiesysteem en voor communicatie tussen u en de school die in het belang is van uw
zoon/dochter en uw betrokkenheid bij de school. Hebt u wel bezwaar, neemt u dan contact met ons op. Hoe wij omgaan met
gegevensbescherming, leest u op onze website www.depassiescholen.nl/gegevensbescherming.
Vader / verzorger:

Plaats en datum:

Moeder / verzorger:

Plaats en datum:

