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Identiteitsbelofte Stichting PROHLES
1. Missie:
Prohles is een stichting voor Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs, gesitueerd in Katwijk. 
Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, hechten we waarde en belang aan een 
Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf 
en de ander te zijn. Die balans wordt onder andere gevonden in een nieuwsgierige houding naar elkaar 
en naar de omgeving. Die nieuwsgierige levenshouding willen we juist verbinden met die Christelijke 
levensovertuiging. Vanuit een veilige omgeving willen we samen met de kinderen antwoorden zoeken 
op de belangrijke levensvragen. Kinderen van onze scholen groeien op in een wereld die steeds meer 
globaliseert. Deze ontwikkeling biedt de uitdaging om de wereld te ontdekken en onder handbereik te 
hebben. In onze scholen werken daarom personeelsleden die vanuit hun Christelijke geloofsovertuiging 
op reis gaan met de kinderen en op zoek gaan naar antwoorden.

2. Hoe geven we dat handen en voeten, wat beloven we de ouders?
Onze scholen zijn niet allemaal hetzelfde; er is ruimte voor eigenheid van scholen. De basis voor ons 
handelen is en blijft daarbij wel Gods woord zoals dat door de Bijbel tot ons komt. We willen dat er wat 
te kiezen blijft voor de ouders van onze leerlingen (ouders kunnen een keuze maken voor een school die 
het dichtst bij de eigen geloofs- en opvoedingsopvatting ligt). Katwijkse scholen, in verbondenheid met 
de historie van het dorp, kennen van ouds deze diversiteit. Die eenheid in verscheidenheid koesteren we. 
Daarom hebben scholen ook omschreven hoe zij invulling aan het Christelijk onderwijs willen geven.

Onze scholen zijn toegankelijk en open voor alle kinderen en ouders, juist omdat we Christelijke scholen 
zijn. Iedereen is welkom en mag zich welkom voelen. We willen alle kinderen welkom heten en aandacht 
geven aan de diverse achtergronden van onze leerlingen. We gedragen ons liefdevol richting onze 
leerlingen. We vragen wel van de ouders van onze leerlingen om zich te conformeren aan onze normen, 
waarden, gedragingen en vieringen. Daarom zijn onze vieringen uitnodigend en toegankelijk voor allen.

We willen getuigen zijn van ons Christelijk geloof, ons geloof in God de Vader, Jezus Christus als zijn 
Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent dat onze leerkrachten verhalen vertellen uit de Bijbel, christelijke 
liederen zingen en met de kinderen bidden. Dat is geen “uiterlijk vertoon”, maar wordt ook doorleefd 
en voorgeleefd door de leerkrachten. (En is dus zichtbaar in het gedrag. Echtheid en integriteit zijn 
belangrijke begrippen.) Omdat er sprake is van diversiteit, vragen we wederzijds respect. Dat betekent 
dat we ook in contact leven met kinderen die vanuit een andere religieuze achtergrond onze scholen 
bezoeken. Ook daar gaan we met respect mee om. 

3. Waar werken we aan?
We leggen, samen met de ouders, een fundament voor het Christelijk geloof. Door het vertellen van de 
Christelijke verhalen, het zingen, vieren en bidden, en ons eigen voorbeeldgedrag, werken we aan dat 
fundament. We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor de kinderen, met als uitgangspunt 
onze Christelijke normen en waarden.

We willen als scholen van Prohles een duidelijk standpunt innemen. Onze identiteit verloochenen we niet, 
we zijn daar duidelijk over. Maar dat betekent niet dat we geen oog hebben voor de samenleving om ons 

heen. We willen voortdurend ook verbinding met de ander zoeken. Ontmoeting en wederzijds respect en 
acceptatie zijn belangrijke waarden voor ons. 

We spreken regelmatig in de teamvergaderingen over de identiteit van de school. Zo herijken we ons 
gedrag en zijn we ons steeds bewust van onze opdracht.

Onze scholen zijn met de kinderen en leerkrachten bezig met de wereld van morgen: we zoeken naar 
mogelijkheden om een uitdagende, prikkelende onderzoekende omgeving te maken. Daarbij hoort ook de 
zoektocht naar de vraag: waartoe; wat betekent ons onderwijs als christelijk geïnspireerd onderwijs voor 
onze maatschappij. Wat is onze boodschap voor de wereld om ons heen?

4. Wat betekent dit voor onze leerkrachten:

Onze leraren:
• Kunnen getuigen van een persoonlijke relatie met God
• Hebben kennis van de Bijbelverhalen
•  Hebben kennis van de Nederlandse godsdienstige geschiedenis en de Protestantse traditie in het 

bijzonder,
•  Kunnen methodeonafhankelijk vormgeven aan geloofsopvoeding waarbij kinderen in aanraking worden 

gebracht met Bijbelverhalen en vieringen
• Bezitten de volgende specifieke vaardigheden; onze leraren….
 o kunnen bidden en vertellen,
 o kunnen vieringen verzorgen,
 o kunnen praten met de kinderen over God en geloof,
 o  kunnen een respectvolle ontmoeting creëren tussen kinderen (en ouders) die uit verschillende 

geloofsculturen de school bezoeken,
 o kunnen onderling hun werk en eigen gedrag evalueren en bespreekbaar maken.
• Kunnen samen met hun collega’s inhoud geven aan het Christelijke karakter van de school.
• Zijn belangrijke cultuurdragers van de Christelijke identiteit en de missie van de stichting in de scholen.

5. Wat betekent dit voor de organisatie?
Iedereen die binnen Prohles een taak heeft, anders dan leerkrachten, is mede cultuurdrager en daarmee 
medeverantwoordelijk voor het uitdragen van de missie. Daarbij onderschrijven allen de belofte aan de 
ouders; ze zijn getuigen van het geloof, zij bieden ruimte aan een ieder en zijn toegankelijk. Binnen onze 
organisatie is respectvol handelen en werken door en vanuit het geloof kenmerkend voor het gedrag van 
al deze betrokkenen.

6. Relatie met stakeholders:
We hechten belang aan een goede relatie met onze stakeholders m.b.t. onze identiteit. Daarom willen 
we, wanneer dat past, contact zoeken met de kerken en, waar mogelijk, samen activiteiten ontplooien. 
Dit geldt ook voor die organisaties die binnen de Katwijkse samenleving op het gebied van onderwijs en 
identiteit een rol spelen. 
Concreet kan er sprake zijn van:
• Kerkelijke contacten
• Kerk- en schooldiensten
• Samenwerking tussen de Protestants-Christelijke schoolstichtingen en –verenigingen
• Gemeente Katwijk.

2 3



Abeelplein 40,
22225 NH Katwijk

Telefoon: 071-4082504
E-mail: info@prohles.nl

www.prohles.nl

PROHLES


	Button 15: 
	Button 4: 
	Button 16: 


