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Inleiding 
Binnen de VPCO is geen school hetzelfde, iedere school heeft een eigen karakter. Dit is 
wat we de identiteit van de school noemen. Het Anker is een christelijke school. Haar 
identiteit wordt gekleurd door haar christelijke basis. In deze nota leggen we uit wat we 
daarmee bedoelen. 
 
Historische plaatsbepaling 
Het Anker is van huis uit een Christelijk Nationale School, wat wil zeggen dat de school 
veelkleurig is waar het gaat om de achtergrond van ouders, leerlingen en docenten. De 
school is niet aan één kerkgenootschap verbonden. Wie de school binnengaat ontmoet 
mensen die zich door de liefde van God gedragen weten en zich daardoor laten inspireren 
in de wijze waarop zij ieder kind en iedere ouder tegemoet treden. 
 
Visie 
De Bijbel is ons uitgangspunt en bepaalt onze visie op de mens: uniek, geschapen naar 
Gods beeld en geborgen in Zijn hand. Als mensen maken we fouten, we laten steken 
vallen en staan daar niet eens altijd bij stil. Van Jezus Christus leren wij dat Hij ons  in 
liefde aanneemt als Zijn kinderen. De gaven van Zijn Geest en de talenten die wij hebben 
gekregen, komen tot uiting in ons samenwerken en -leven binnen Het Anker. Ons doel is 
dat kinderen leren hun individuele talenten te ontdekken en gebruiken, voor zichzelf en de 
wereld om hen heen. Daarbij schenken we  aandacht aan zowel de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden als emotionele stabiliteit en de ontwikkeling van kennis. We willen 
de kinderen een goede basis bieden om later zelfstandig en verantwoordelijk te kunnen 
gaan functioneren in de maatschappij. 



 

Het beleid dat we voeren op pedagogisch en onderwijskundig gebied vloeit voort uit de 
Bijbelse boodschap en de hier verwoorde visie. Voor een nadere uitwerking verwijzen wij 
ook naar onze schoolgids en het daltonbeleidsplan op onze website. 
 
Vormgeving 
De christelijke levensbeschouwing is verbonden met alle facetten van ons doen en laten 
binnen de school. Het is herkenbaar in het schoolklimaat, de gedragsregels, het 
onderwijsaanbod, de didactische werkvormen en de in- en externe communicatie.  
De sfeer is vriendelijk én veilig door enerzijds de acceptatie van de ander ‘zoals die is’ en 
anderzijds het elkaar aanspreken op het naleven van waarden en normen.  Het christelijk 
karakter van onze school komt ook tot uiting in de Bijbellezing of -vertelling, het gebed, 
de keuze van liederen en in vieringen die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Meer 
informatie over de vertaling van de identiteit in concrete activiteiten staan beschreven in 
de schoolgids. 
 
Medewerkers 
Ieder die professioneel aan Het Anker verbonden wil zijn of worden dient de verwoorde 
visie van harte en concreet te willen vormgeven in het dagelijks doen en laten. Het 
uitdragen en voorleven van het geloof vinden wij belangrijker dan het kerkgenootschap 
waartoe men behoort. 
 
Ouders en kinderen 
Het toelatingsbeleid van Het Anker is open. Wij geloven dat een christelijke school alle 
kinderen - christelijk opgevoed of niet - iets extra’s mee kan geven in dit leven. Namelijk 
dat naast de mogelijkheid van goede relaties tussen mensen, er ook de mogelijkheid is 
van een relatie met God. Van ouders en leerlingen wordt gevraagd deze visie in woord en 
gedrag te respecteren. 


