
Identiteitsverklaring

De peuterspeelzaal gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van Voorschoolse Educatie op 
gereformeerde grondslag te Neder Betuwe.  
De Grondslag van de stichting is Gods Woord, verklaard in de drie formulieren van Enigheid, zoals deze 
zijn vastgesteld in de Nationale synode van Dordrecht in de jaren 1618 -1619, met handhaving van de 
Statenvertaling.
Het aanvaarden van deze grondslag houdt voor de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal 
onder meer de volgende regels in:

 het gedrag en de levensstijl van de kinderen dienen zodanig te zijn dat geen inbreuk wordt 
gemaakt op de opvattingen die in het algemeen gelden in het behoudende deel van de 
reformatorische gezindte;

 zowel in kleding als in haardracht dient het Bijbels onderscheid tussen jongens en meisjes 
duidelijk tot uitdrukking te komen. Het dragen van kleding die naar het oordeel van het bestuur 
niet in overeenstemming is met de grondslag van de stichting, is op de peuterspeelzaal niet 
toegestaan1;

 het bezit van televisie en het gebruikmaken van andere media2 op een wijze die strijdt met Gods
Woord, wordt afgewezen. Kinderen uit gezinnen waar dit wel het geval is, worden derhalve op 
de peuterspeelzaal niet toegelaten;

 de instelling van een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht wordt afgewezen in 
verband met bezwaren die op grond van Gods Woord kunnen worden aangevoerd;

 de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van een kind zijn aansprakelijk voor de 
schade die door een kind wordt toegebracht aan eigendommen van de stichting. De stichting is 
niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van kinderen en heeft geen 
collectieve ongevallen- of WA-verzekering ten behoeve van kinderen afgesloten;

 de toelating van een kind geschiedt, indien de ouders of verzorgers de grondslag van de 
stichting en de hiervoor genoemde regels onderschrijven en indien zij er mede op toezien dat 
het kind zich onderwerpt aan de regels van de peuterspeelzaal.

Wanneer door een kind of door zijn ouders of verzorgers naar het oordeel van het bestuur wordt 
gehandeld in strijd met de hierboven genoemde toelatingsvoorwaarden, heeft het bestuur van de 
stichting de bevoegdheid dit kind van de peuterspeelzaal te verwijderen. Het gaat daartoe niet over 
voordat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld om te bewerkstelligen dat alsnog aan die voorwaarden 
wordt voldaan.

Wij onderschrijven de grondslag van de stichting en de daaruit voortvloeiende bepalingen zoals 
verwoord in de identiteitsverklaring.

1 Dit betekent o.a. dat broeken, broekrokken en leggings voor meisjes ontoelaatbaar zijn en dat mouwloze kleding 
en blote voeten in open schoenen niet zijn toegestaan;
2 O.a. open internet, (video)films, lectuur etc.


