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De Regenboog is een protestantschristelijke basisschool. De naam van onze

school is gekozen in 1985, het moment waarop de kleuterschool en de lagere

school werden samengevoegd tot basisschool. In de eerste plaats is de

regenboog het symbool van Gods eeuwigdurende verbond met Noach en alle

mensen die na Noach op aarde zullen wonen. Tegelijkertijd is de regenboog het

symbool voor eenheid- alle kleuren samen in het licht van één boog. Ieder kind is

uniek, maar ondanks dat horen ze bij elkaar op onze school: De Regenboog. Als

wij de regenboog aan de hemel zien staan, mogen we eraan denken dat God ons

Zijn belofte heeft gegeven; “Ik zal met jullie zijn tot aan het einde van de aarde”.

Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en

motivatie om met de kinderen te werken. We willen dit geloof en de betekenis

ervan in het leven doorgeven aan de kinderen. Dit betekent echter niet dat

kinderen van ouders die niet geloven niet worden toegelaten. Wél vragen wij

respect van ouders voor onze grondslag en een actieve houding van de kinderen.

Concreet betekent dit dat ook die kinderen meebidden, meezingen en aanwezig

zijn bij de christelijke vieringen.

Op De Regenboog wordt elke morgen met gebed begonnen en 's middags wordt

daarmee geëindigd. We vertellen bijbelverhalen en praten daarover met de

kinderen. We zingen christelijke liederen. We besteden ook aandacht aan

zendingswerk, hulp aan medemensen en we willen maatschappelijk betrokken

zijn. Zo sponsoren we als school via Compassion Luke Zion.  Bij sommige vakken

leren we de kinderen vanuit de bijbelse visie na te denken over onderwerpen. Bij

de keuze van methoden kijken we of die wel passen bij onze christelijke identiteit.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.

We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We

zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele

ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale



vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk

dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben

voor de mening en visie van anderen.


