Identiteitsverklaring leerkracht

Scholen binnen CorDeo scholengroep leven en werken vanuit de Bijbel en hebben een bewust en
toegewijd christelijk karakter. We vragen van onze medewerkers dat ze zelf ook toegewijde
christenen zijn en zich herkennen in de centrale waarden van het christelijk geloof. In deze
medewerkersverklaring vragen we of je je kunt en wilt verbinden met de identiteit van onze scholen.

Onderwijs en geloof
1. Als medewerker van CorDeo vind ik het belangrijk dat ik onderwijs geef op een school waar
het evangelie van Jezus Christus centraal staat en zichtbaar is. Aan de identiteit van deze
school wil ik actief bijdragen in mijn werk. Ik onderschrijf van harte de missie en visie van
CorDeo scholengroep en ik verbind me aan de grondslag van de school waar ik werk.
2. Ik zal kinderen uit de Bijbel vertellen zodat ze God beter leren kennen en liefhebben en ik zal
ze voorgaan in het volgen van Jezus. Ik beoog in mijn werk dat kinderen zichzelf en elkaar
leren accepteren en waarderen als unieke door God geschapen kinderen. Ik wil in mijn werk
getuigen van liefde voor Gods schepping.
3. Ik zal bidden en zingen met de kinderen, om Gods aangezicht met hen te zoeken en zijn
naam groot te maken. Ik wil de kinderen op mijn plek voorgaan in het leven met God.
Daarmee hoop ik dat ze ook zelf hun relatie met God ontwikkelen en verdiepen. God is met
ons begonnen en wil dat we zijn liefde beantwoorden en zijn grootheid erkennen.
4. Ik zie het als mijn pedagogische opdracht om door middel van ons onderwijs leerlingen te
vormen in het licht van Gods Woord, de Bijbel.
5. In mijn onderwijs wil ik de kinderen echt zien en aandacht geven. Dat doe ik omdat ze
allemaal op hun eigen manier beeld van God zijn. Ik heb oog voor de uniciteit van het kind en
ben in staat passende programma’s te verzorgen voor kinderen met verschillende
mogelijkheden.
6. Ik geloof dat school een plaats is waar Gods koninkrijk oplicht en dat kinderen in dat
koninkrijk een belangrijke plek innemen.
7. Ik wil in mijn groep een leef- en werkklimaat creëren dat gekenmerkt wordt door:
a) een positieve omgang met de kinderen en hun ouders;
b) betrouwbaarheid, echtheid en oprechtheid;
c) een sfeer van veiligheid en geborgenheid;
d) rust, regelmaat en structuur;
e) vertrouwen en respect (onder meer voor de lichamelijke en geestelijke integriteit van de
kinderen);
f) respectvol taalgebruik.

Geloof en leven

1. Ik ben christen en stem in met het geloof zoals dat door de kerk wereldwijd beleden wordt
en zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis het samenvat. Ik ben overtuigd lid van een
christelijke kerk of geloofsgemeenschap.
2. In Galaten 5 heeft de apostel Paulus het over de vrucht van de Geest, die bestaat uit liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.
Als kind van God dat verlost is door Jezus Christus probeer ik deze levensstijl zichtbaar te
laten zijn in heel mijn doen en laten. Niet omdat ik uit mezelf zo goed ben, maar omdat ik ze
als gaven van God ontvang en weer doorgeef aan anderen.
3. Ik erken dat ik tegelijk een zondig en falend mens ben en aangewezen op Gods genade in
Jezus Christus. Ik ben bereid fouten te belijden aan de kinderen en aan mijn collega’s. Ik
maak deel uit van een team waarin kwetsbaarheid niet uit de weg gegaan wordt en waarin
we elkaar als falende, maar ook verloste mensen met mildheid en genade bezien. Ik geloof
dat de heilige Geest ons hierbij helpt.
4. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en levensstijl. Ik ben me er van bewust dat ik als
christelijk docent een belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen heb. Ik zal me inzetten
om anderen op te bouwen en niet af te breken. Zo hoop ik mijn plek in te nemen in het licht
van Gods liefde, genade en waarheid.
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