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Deze bijlage geeft een nadere invulling en uitleg over de visie van de school en haar identiteit (vgl. het
visiedocument op de website)
Het doel van basisschool Misha de Vries is om goed en degelijk onderwijs in kleinere klassen te geven,
waarin de waarden van de katholieke identiteit uitgangspunt zijn in de beleving van de school en het
onderwijs. Deze waarden zullen ook waardevol kunnen zijn voor andere gelovigen en agnosten die
daarvoor openstaan. Het zijn deze zelfde waarden van het Christendom waar onze maatschappij
steeds minder kennis heeft en nauwelijks nog overbrengt op kinderen; een ontwikkeling waardoor zij
haar samenhang verliest op veel vlakken, niet in het minst in het onderwijs.
De school is er van overtuigd dat de waarden van deze identiteit bijdragen aan een betere kwaliteit
van het onderwijs, kinderen motiveren om meer waardering voor elkaar en zichzelf te hebben en
daarmee een goede sfeer creëren.
De school wil – samengevat - laten zien dat de werkelijkheid waarin wij leven een geschenk is en
daarom goed en bijzonder.
In de praktische zin betekent dit:
- De school wil de kinderen de waarde van de katholieke (en christelijke) identiteit laten beleven. Dat
gebeurt impliciet door de sfeer op de school en de houding van de leerkrachten en expliciet door twee
gebedsmomenten per dag en eens per week een godsdienstles, maar ook in het vieren van de
christelijke feesten en de kennismaking met de christelijke cultuur en cultuurgeschiedenis.
- De identiteit wordt bepaald door de waarden van de rk Kerk met als uitgangspunt om de kinderen
waardering bij te brengen voor de schoonheid die ligt in het hart van ieder mens, gelovig of ongelovig,
christen of anderszins; en mede daardoor een goed mens te worden.
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- De school heeft niet als doel de kinderen te laten instemmen met het katholieke geloof.
Uitgangspunt is dat de kinderen een ontmoeting hebben met de waarden van de katholieke identiteit
en er wordt uitdrukkelijk niet van uitgegaan dat ze daar ook in moeten geloven.
Er is geen verplichting om mee te bidden, maar er wordt gevraagd om bij het bidden respectvol stil te
zijn, zodat ieder zelf kan nagaan wat voor waarde dat moment voor haar/hem heeft.
De wijze waarop deze identiteit aan de kinderen wordt aangeboden zal mede afgestemd worden op
de achtergrond en de leeftijd van de kinderen (klasgewijs).
-Een kind kan op de school worden toegelaten mits de ouders onderschrijven dat zij positief staan
tegen over de identiteit van de school zoals hiervoor uiteengezet.
- De leerkrachten stemmen in met de identiteit van de school.
Van de leerkrachten wordt gevraagd achter deze identiteit, ook in hun manier van les geven, te staan
en toe te passen.
De directeur en een kern van het team beleven de katholieke en christelijke identiteit als
levensovertuiging en zullen die dus ook in het eigen leven tot uiting brengen.
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