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Prinsehaghe 
We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving 

waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor 

nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan 

levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische 

opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven. De christelijke waarden 

vormen het uitgangspunt voor ons handelen en de belangrijke rituelen. Zoals alle SCOH-scholen 

streeft ook onze school ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke 

dialoogschool betekent dat we streven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en 

tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen.  

 

 

 

 

Prinsehaghe is een open protestants christelijke school; alle kinderen zijn welkom. De christelijke 

normen en waarden vormen de basis van ons handelen. Vanuit een open houding, die gericht is op 

verbinding, voeren wij de dialoog met eenieder die met onze school te maken heeft. Ons doel is om 

te komen tot wederzijds respect en begrip om zodoende elkaar te kunnen ontmoeten in 

gelijkwaardigheid. Wij streven naar een maximale openheid en verbondenheid met 

andersdenkenden en andersgelovigen2. Dit maakt ons een kleurrijke, christelijke dialoogschool.   

  
 

 

 

  



 

 

SCOH 
Het ideaal van de SCOH-dialoogschool is concreet gemaakt met behulp van de zogenaamde ‘schijf 

van zes’. Dit model laat zien op welke manier de identiteit van de SCOH concreet zichtbaar wordt in 

de dagelijkse praktijk van de school. Het gaat hier om een ‘minimumprofiel’, met richtlijnen waar 

alle scholen aan dienen te voldoen. Centraal in de schijf staan de identiteit en de kernwaarden van 

SCOH zoals we die hiervoor hebben beschreven. Op zes gebieden staan er richtlijnen en uitspraken 

die geldig zijn voor alle scholen binnen de stichting.  

Deze richtlijnen zijn enerzijds sturend, en geven een duidelijke ondergrens aan over de uitingsvorm 

van de identiteit.  Anderzijds geven ze voldoende ruimte voor verdere invulling van iedere school.  

 

1. Eindprofiel 

van de leerling: Het gaat hier om 

vragen als: Wat willen we dat 

onze leerlingen mee krijgen op 

het gebied van 

levensbeschouwing en persoonsvorming? Welke kennis geven we leerlingen mee over het christelijk 

geloof en andere levensbeschouwingen? Welke levensbeschouwelijke vaardigheden en attitudes 

willen we ze meegeven? 

2. Cultuur en hoogtepunten. Het gaat hier om vragen als: Hoe is de sfeer op school? Hoe 

behandelen we elkaar in de dagelijkse omgang? Welke feesten vieren we op school, zowel religieus 

als anders? Op welke manier vieren we de feesten? Bij welke bijzondere momenten in het leven van 

leerlingen en leerkrachten willen we stilstaan? Hoe gaan we om met moeilijke momenten als ziekte 

en overlijden?  

3. Uiterlijk en inrichting. Hier gaat het om vragen als: Wat is er concreet zichtbaar van de 

(christelijke) identiteit in en rond de school en de klaslokalen? Welke beelden staan er? Welke 

kunstwerken hangen er?  

4. Partners van de school. Hier gaat het om vragen als: Met wie werken we samen op het 

gebied van onze identiteit? Hoe betrekken we onze partners binnen een IKC bij de identiteit? Brengen 

de leerlingen een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies? Vieren we onze feesten in 

samenwerking met bijvoorbeeld een kerk? Hoe betrekken we onze ouders bij de identiteit?  

5. Leerkrachtkwaliteiten. Hier gaat het om vragen als: Wat verwachten we van onze 

professionals op het gebied van levensbeschouwing? Welke kennis/vaardigheden/attitudes hebben 



 

 

zij minimaal in huis om onze leerlingen goed te kunnen bedienen en een drager te zijn van de open 

christelijke identiteit van de school?  

6. Bestuur en beleid. Hier gaat het om vragen als: Op welke manier is de identiteit verankerd 

in het jaarbeleid van de stichting en van de school? Welke methode gebruiken we? Hoe komt de 

identiteit terug in de gesprekken tussen directie en leerkracht? Hoe geeft directie leiding op het gebied 

van identiteit? Wat betekent de identiteit voor ons aannamebeleid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Zorgen voor jezelf en anderen – werken met Jeelo 

1.Eindprofiel van de leerling  

SCOH identiteitskader 

• Leerlingen hebben op een betekenisvolle manier de belangrijkste verhalen, feesten en 

personen uit de christelijke traditie beleefd. En zij hebben daarnaast kennis gemaakt met de 

basisideeën uit de andere grote levensbeschouwingen (Jodendom, Islam, Hindoeïsme, 

Boeddhisme, Humanisme). De overeenkomsten maar ook de verschillen die de eigenheid van 

verschillende levensbeschouwingen bepalen, kwamen aan bod in de dialoog en ontmoeting en 

aan de hand van een lesprogramma of methode.  

• Leerlingen hebben een positieve houding ontwikkeld ten opzichte van diversiteit en 

gelijkwaardigheid in brede zin (levensbeschouwelijk, cultureel, seksueel, etc.) in de 

Nederlandse samenleving, met behoud van vrijheid voor een kritische visie.  

•  Leerlingen zijn in staat om op een manier die passend is bij hun leeftijd een 

levensbeschouwelijk gesprek aan te gaan. 

• Leerlingen hebben geleerd een eigen standpunt te formuleren over maatschappelijke 

onderwerpen. 



 

 

• Leerlingen hebben een positief zelfbeeld ontwikkeld, zijn zich bewust van hun eigenheid en 

talenten en weten dat ze er mogen zijn.   

•  Leerlingen hebben geleerd zich betrokken te voelen voor de naaste, de samenleving en de 

natuur. 

Prinsehaghe 

• Onze leerlingen maken op betekenisvolle wijze kennis met de belangrijkste feesten en 

figuren uit de christelijke traditie. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de andere 

grote levensbeschouwelijke stromingen. De verschillen en overeenkomsten komen hierbij 

aan bod in dialoog en ontmoeting. 

• Onze leerlingen leren een open houding te ontwikkelen ten opzichte van diversiteit en 

gelijkwaardigheid in brede zin. Respect en tolerantie zijn hierin centrale begrippen.   

• Onze kernwaarden zijn de basis van ons handelen en stimuleren actief burgerschap en 

verdraagzaamheid.   

• In onze samenstelling zijn wij het voorbeeld van een multiculturele samenleving. We 

respecteren elkaar, we leren van elkaar, we staan open voor elkaar. Zo vullen wij dagelijks 

onze rol als burger in de maatschappij.  

• De methode Jeelo die wij gebruiken voor o.a. de Sociale Vaardigheid, de wereld 

oriënterende en creatieve vakken hebben wij mede gekozen vanuit het criterium dat actief 

burgerschap hierdoor wordt gestimuleerd.  

• In de methode Jeelo is een leerlijn executieve functies aanwezig. Deze zetten wij in om onze 

leerlingen te leren reflecteren op hun eigen gedrag, begrip te ontwikkelen voor een ander, 

grenzen aan te geven, initiatief te nemen en hun mening te geven.  

 

 

Burgerschapsvorming met Jeelo 

 



 

 

2. Cultuur en hoogtepunten 

SCOH identiteitskader 

• Bij conflicten op welk gebied dan ook proberen we er in eerste instantie met een goede dialoog, 

waarin wederzijds ruimte is voor luisteren naar het standpunt van de ander, uit te komen.  

• Er vindt iedere schooldag in de klas een moment van bezinning, gebed of meditatie plaats onder 

leiding van de leerkracht op een inclusieve manier, zodat ook leerlingen die een andere 

levensbeschouwing hebben op hun eigen respectvolle manier kunnen participeren. In het uiterste 

geval kunnen leerlingen zich in stilte en respect onthouden.  

• Kerst en Pasen worden gevierd. Ook aan Hemelvaart en Pinksteren wordt aandacht besteed in de 

klas. Daarbij worden de christelijke bronverhalen op begrijpelijke wijze verteld en is er ook plaats 

voor de ‘oorspronkelijke’ rituelen en gebruiken in een nieuw jasje.  

• Onze leerlingen worden geacht actief mee te doen aan alle activiteiten van de school, waaronder 

het vieren van christelijke feesten. Wanneer er wordt gebeden, gemediteerd of gezongen 

verwachten we van leerlingen een respectvolle houding. 

• Er wordt in de klas aandacht besteed aan de vieringen van andere levensbeschouwingen en de 

betekenis daarvan. Leerlingen worden hierbij betrokken. 

• Markeringsmomenten in het sociale leven van de leerling, zoals geboorte, verjaardag, ziekte, 

overlijden en huwelijk worden in de klas gebruikt als aanleiding voor dialoog en/of een 

levensbeschouwelijk gesprek. 

• Wat betreft vrij krijgen voor religieuze feestdagen hanteert de directie de wettelijke ‘Regeling 

verlof basisonderwijs’.  

Prinsehaghe 

• Er is een kerstviering in alle groepen waar het kerstverhaal wordt voorgelezen. De groepen 1 t/m 

4 en de groepen 5 t/m 8 doen dit samen. Op een avond in de week voor de Kerstvakantie wordt 

voor de leerlingen het kerstdiner georganiseerd. Ouders van de leerlingen maken een, vooraf 

gekozen, gerecht dat meegenomen wordt naar school. Er wordt gezamenlijk gegeten in elke 

klas. In verband met de decemberdrukte hebben we ervoor gekozen geen kerstmarkt of -

workshops te organiseren. 

• Tijdens de kerstperiode organiseren we jaarlijks een actie voor bijvoorbeeld ouderen en/of 

houden een inzameling voor de voedselbank. Zo leren de leerlingen oog te hebben voor anderen 

die het minder hebben.  

• Pasen vieren wij door een gezamenlijke viering in de onderbouw, meestal in de week voor 

Pasen. Hier wordt het paasverhaal, passend bij de leeftijd van de leerlingen, voorgelezen. De 

leerlingen zingen liedjes of verzorgen een optreden in de sfeer van Pasen, dit is vrijwillig. In de 

andere groepen wordt het Paasverhaal in de groep voorgelezen. 

• Op Witte Donderdag is er een Paasontbijt in de groepen. 

• Er wordt ook aandacht besteed aan Hemelvaart en Pinksteren en de vieringen van andere 

levensbeschouwingen.   

• Om het jaar komen in een project van Jeelo  ‘Omgaan met elkaar’, de wereldgodsdiensten aan 

bod.  

• Van onze leerlingen verwachten wij dat zij actief meedoen aan alle activiteiten van de school 

inclusief de viering van de christelijke feesten. 



 

 

• Bij de geboorte van een broertje of zusje mag een leerling trakteren.  

• Op meerdere dagen van de week is er in de klas een moment van bezinning. Dit kan zijn 

door een gebeds- of bezinningsmoment, het vertellen van een (eigentijds-) christelijk 

bronverhaal of het zingen van een lied. (Voor het schooljaar 2021-2022 oriënteren we ons 

op een andere methode levensbeschouwing).  

 

   

Kerstversiering 

 

 

3. Uiterlijk en inrichting 

SCOH identiteitskader 

• De christelijke identiteit is op een eigentijdse, creatieve en inclusieve manier zichtbaar in de school, 

tevens is er op projectmatig basis ruimte voor uitingen van andere levensbeschouwingen. 

• Het uitgangspunt bij de aanschaf van leermiddelen, zoals boeken, methodes, dvd’s, etc. is de eigen 

christelijke identiteit van de school, waarbij het team geïnspireerd door onze christelijke waarden 

zoveel mogelijk rekening houdt met de diversiteit van de schoolpopulatie (cultuur, religie, sekse) 

zodat leerlingen zich kunnen herkennen in het lesmateriaal.  

Prinsehaghe 

• Enkele weken voor de Christelijke feesten die wij vieren, worden de gangen versierd passend bij 

het feest. In aanloop naar het Kerstfeest wordt in de centrale hal de kerstboom met de kerststal 

neergezet. De gangen worden versierd met kerstsymbolen en in de groepen wordt de 

kerstboom neergezet. De kerstman vinden wij niet passen bij onze identiteit, deze is daarom niet 

in onze school te vinden. Een kerstmuts en/of kersttrui vinden wij wel passend en feestelijk.  

• Voor de versiering in aanloop naar Pasen maken wij gebruik van symbolen die een nieuw begin 

uitdragen, zoals eieren, de paashaas en voorjaarsbloeiers.  

• We besteden geen aandacht aan Halloween omdat dit geen Christelijk maar een heidens feest is.  

• Wij maken (nu nog) gebruik van de methode Trefwoord voor de doorlopende lijn in onze school. 

We bekijken voor het schooljaar 2021-2022 of we deze methode willen blijven gebruiken of voor 

een andere kiezen.  

• In de gangen en de groepen hangen posters met onze 4 kernwaarden. Deze geven weer waar wij 

voor staan en wat wij willen naleven in de school.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 Vertrouwen: we vertrouwen elkaar  

en willen te vertrouwen zijn.    Saamhorigheid: samen maken wij de school  

 

  

 

 

 

 

Positiviteit: we gaan uit van mogelijkheden     Autonomie: je mag er zijn  

 

  



 

 

4. Partners van de school  

SCOH identiteitskader 

• Op basis van het concept van christelijke dialoogschool worden ouders actief betrokken bij 

schoolactiviteiten en feesten.  

• Geïnspireerd door de christelijke waarde van gastvrijheid wordt bij feesten en andere activiteiten 

zoveel mogelijk rekening gehouden met een diversiteit aan gerechten, dieetwensen en 

voedselvoorschriften. 

• Waar mogelijk en passend werkt de school samen met buurtorganisaties, culturele verenigingen 

en gebedshuizen in de buurt. 

• In een IKC of brede school waar gewerkt wordt met externe partners wordt het gesprek over de 

levensbeschouwelijke identiteit gezamenlijk en met wederzijds respect gevoerd.  

Prinsehaghe 

• Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten en feesten. Via Social Schools houden we 
ouders op de hoogte van de activiteiten in de school. Ouders komen ’s morgens (kort) in de 
school bij het wegbrengen van hun kind en kunnen zo sfeer proeven. De Ouderraad is betrokken 
bij het versieren van de school en de activiteiten rondom de feesten.  

• Het kerstdiner wordt bereid door de ouders van de leerlingen, hierdoor zijn ouders actief 
betrokken. Hierdoor is er een diversiteit aan gerechten en wordt er tegelijkertijd rekening 
gehouden met de voedselvoorschriften.   

• Tegelijkertijd met het Kerstdiner van de leerlingen is er voor ouders een samenzijn in de hal van 
de school. Ouders wordt gevraagd iets te eten te maken uit de eigen cultuur en dit mee te 
nemen. Er zijn buffettafels waar het voedsel op gezet wordt. Ouders kunnen op deze wijze van 
elkaars cultuur proeven en in gesprek gaan met elkaar. Een groot deel van de praktische 
organisatie hiervan is in handen van de Ouderraad.  

•  

•  

•  

•  



 

 

 Inzameling voor de Voedselbank tijdens de Kerstperiode  

• Op vrijdag in de 3e week van het nieuwe schooljaar is er een startfeest voor alle leerlingen, 
ouders en de buren van de school. Er 
zijn diverse spelletjes en activiteiten. 
Ook worden door ouders hapjes 
gemaakt die verkocht kunnen worden. 
De opbrengst van het feest is voor de 
school of voor een goed doel. De 
Ouderraad is intensief betrokken bij de 
voorbereidingen van dit feest.  

• Bij alle activiteiten houden wij (zoveel 
mogelijk) rekening met 
voedselvoorschriften en 
dieetwensen. Zo is er beleg dat halal is 
en vrij van runderproducten.  

• De school werkt samen met het 
buurthuis Jeugdhaven, participeert in 
het UVO-overleg met partners uit de 
buurt, het Muzenhuis, Cultuurmenu, 
Cultuurschakel, kinderopvang 2 Samen 
en Stichting Welzijn. 

 

 

  



 

 

5. Leerkrachtkwaliteiten 

SCOH identiteitskader 

• Leerkrachten dragen bij aan de verwezenlijking van de 

statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van de 

Stichting SCOH. 

• Leerkrachten committeren zich aan het christelijke 

karakter zoals dit op de school wordt vormgegeven, en 

dragen dit uit in woord en gedrag. Waar nodig vindt bij- 

of nascholing plaats. 

• Leerkrachten kennen de belangrijkste 

uitgangspunten, verhalen en personen uit het 

Christendom, en tevens de belangrijkste kenmerken 

van de andere grote levensbeschouwingen (Jodendom, 

Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Humanisme). Waar 

nodig vindt bij- of nascholing plaats. 

• Leerkrachten staan positief ten opzichte van 

diversiteit en gelijkwaardigheid in brede zin 

(levensbeschouwelijk, cultureel, seksueel, etc.) in de 

Nederlandse samenleving, met behoud van vrijheid 

voor een kritische visie. 

• Leerkrachten zijn in staat om onbevooroordeeld een 
dialoog in de klas te voeren over levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke onderwerpen, op basis van 
openheid en respect. 

Prinsehaghe 
• Onze leerkrachten zijn zich ervan bewust dat zij werkzaam zijn bij een stichting met een 

Christelijke grondslag en dragen hieraan in positieve zin aan bij. 

• De leerkrachten komen de gemaakte afspraken, zoals vastgesteld in het identiteitskader en 

de afspraken van Prinsehaghe in het bijzonder, na en conformeren zich daaraan.  

• Onze leerkrachten zijn bekend met de belangrijkste uitgangspunten, verhalen en personen 

uit het Christendom en kennen de kenmerken van de grote levensbeschouwelijke 

stromingen.  

• Onze leerkrachten staan positief t.a.v. diversiteit en gelijkwaardigheid en dragen dit ook uit  

in onze school.  

• Onze leerkrachten voeren onbevooroordeeld de dialoog en laten ruimte voor andere 

meningen. Openheid en respect zijn hierbij voorwaarde.  

 

6. Bestuur en beleid 

SCOH-identiteitskader 

• De landelijke kerndoelen (38) op het gebied van levensbeschouwing en burgerschap zijn bekend in 
de school en deze worden planmatig vormgegeven in het curriculum in de vorm van een 
lesprogramma of methode. 

• Tijdens het directieoverleg is de brede identiteit minimaal één keer per jaar onderwerp van 
gesprek, tevens komt het bij andere onderwerpen indirect aan de orde. 



 

 

• Er wordt op de school in teamverband jaarlijks gesproken en nagedacht over het thema identiteit 
in de brede zin van het woord. 

• Met leerkrachten en directieleden wordt individueel op jaarlijkse basis tijdens de resultaat- of 
functioneringsgesprekken als ontwikkelpunt gesproken over de betrokkenheid bij en het uitdragen 
van de identiteit van de school en stichting.  

Prinsehaghe 
• Wij maken gebruik van de methode Trefwoord  (eventueel vervangen) voor de doorlopende lijn 

in onze school. 

• Tijdens een teamvergadering bespreken we met elkaar hoe we het thema identiteit vorm geven 
in onze school. 

• In de functionerings- of resultaatgesprekken komt identiteit aan de orde (in ontwikkeling).  

 

6.1 Aannamebeleid 

• Alle leerlingen zijn welkom. In het aanmeldings-/kennismakingsgesprek met de ouders wordt 

nadrukkelijk afgesproken dat ze een positieve houding hebben ten opzichte van de christelijke 

identiteit en zich committeren aan de bijbehorende verwachtingen ten aanzien van gedrag, 

houding en deelname aan activiteiten. 

• Tijdens het wervingsgesprek voor nieuwe personeelsleden is de identiteit en hoe daar uiting aan 

wordt gegeven een expliciet onderwerp van gesprek. 

• Personeelsleden hoeven geen protestants-christelijke achtergrond te hebben, maar dienen wel 

gedegen basiskennis te hebben van en positief te staan ten opzichte van de christelijke levensvisie. 

Tevens dienen personeelsleden zich respectvol, open en betrokken te verhouden tot andere 

levensbeschouwingen, zodat ze in staat zijn de identiteit van de SCOH-school uit te dragen. Waar 

nodig, vindt bij- of nascholing plaats. 

• Van onze directies verwachten wij dat zij op basis van bovenstaand minimumprofiel een 

identiteitsbeleid ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren. De schooldirecties zorgen ervoor dat 

hun teams competent zijn en blijven als het gaat om levensbeschouwelijke vorming en identiteit. 

Zij worden daartoe gefaciliteerd door het bestuur. 

 
 
Kledingvoorschriften SCOH en Prinsehaghe 

Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding in 

werking. Ook onderwijsinstellingen hebben hiermee te maken.  

De Wet Gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding stelt dat er een verbod is op het dragen van 

kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of 

onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, 

boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het 

gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, 

zoals een masker met een Halloweenfeest of carnaval, is wél toegestaan. Het verbod geldt in 

onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.  

Het SCOH-beleid stelt dat leraren geen bijdrage mogen leveren die strijdig is met de verwezenlijking 

van de statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van SCOH, zowel in woord als gedrag. Kleding 

en gedrag van leraren mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan het 

protestants-christelijke (dus geen keppeltje, hoofddoek, chador, enz.).  



 

 

Voor leerlingen op een SCOH-school zijn kledingvoorschriften vastgesteld.  

Het volgende geldt:  

1. Kleding mag niet onhygiënisch zijn.  

2. Kleding mag niet aanstootgevend zijn (= tot ergernis wekken)  

3. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, 

kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.  

4. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.  

5. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie 

belemmeren.   
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