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Welkom op Guido
Als u deze brochure leest dan
heeft u uw zoon of dochter
aangemeld voor GSG Guido.
Guido is een gereformeerde
school voor christenen in en
rond Amersfoort en Arnhem.
Alle ouders die voor het eerst
een kind aanmelden op onze
school nodigen we uit voor een
kennismakingsgesprek. In dit
gesprek spreken we graag met
u door over de onderwerpen
identiteit en motivatie.
Verderop leest u waar we als school voor staan.
Ook informeren we u over de gang van zaken bij de
aanmelding van uw kind.

Graag tot ziens op Guido!
Kees Koelewijn
College van Bestuur

Welkom op Guido

Onze identiteit
Guido is een gewone én ook een bijzondere school. Net als op elke andere school
worden er vakken als Duits, geschiedenis en wiskunde gegeven. Maar er is meer
in het leven. Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het
hoofd, maar ook voor het hart. En dat uit zich op verschillende manieren.
Onze identiteit wordt onder andere zichtbaar doordat wij ons verbinden met wat
in de Bijbel en de belijdenisgeschriften geschreven staat. We geloven in God, God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus staat centraal in ons geloof.
Zo weten we waar we met elkaar aan toe zijn en zo kunnen we met elkaar omgaan
zoals God het bedoeld heeft.
Iedereen die bij Guido werkt is gelovig. Want het leren op school hangt nauw
samen met onze identiteit. We schenken aandacht aan onderwerpen die in
de maatschappij spelen of belangrijk zijn. Lastige onderwerpen maken we
bespreekbaar of we proberen elkaar daarin te helpen. Ook andere godsdiensten
komen ruimschoots aan de orde.
Bij een vak als biologie zien we de natuur als de schepping van God. Dit geldt ook
voor vakken als natuurkunde. Zo staat ieder vak op zijn eigen wijze, in het licht van
Gods koninkrijk.
Op school wordt gestart met een dagopening. Samen met de klas wordt uit de
Bijbel gelezen en gebeden en de leerlingen verdiepen zich aan de hand van de
vragen, discussiepunten en een filmpje in het onderwerp.

Kennismaken met elkaar
Aangenaam: Guido. U meldt voor het eerst een kind aan bij Guido. U wordt
daarom uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek over motivatie en identiteit.
Doel van het gesprek is elkaar te leren kennen. We vragen u onder meer om uw
keuze voor christelijk onderwijs toe te lichten en om te onderzoeken of uw kind
binnen onze school op zijn plaats is. Dit gesprek vindt meestal in april op school
plaats. De duur van het gesprek is ongeveer vijftien minuten en is met twee
personeelsleden.
In het gesprek kan aan bod komen:
•

Welk beeld u heeft van het onderwijs met een sterke christelijke identiteit?

•

Waarom meldt u uw zoon/dochter aan bij onze school?

•

Wat verwacht u van docenten van Guido?

•

Identiteit in de praktijk. Hoe onze christelijke identiteit waarneembaar is in
onze lessen.

•

Bijbellezen en zingen. Op Guido worden christelijke liederen gezongen
en een Bijbelvertaling gelezen die kan afwijken van wat u thuis of in uw 		
gemeente gewend bent.

Wij hopen dat u en uw gezin:
•

voorkeur heeft voor gereformeerd voortgezet onderwijs;

•

meelevend lid bent van een kerk of gemeente;

•

de Bijbel als rode draad ziet en zich verbonden voelt met de 			
belijdenisgeschriften;

•

iedereen als kind van God ziet en u van Guido verwacht uw kind als
uniek kind van God te behandelen.

Tijdens het gesprek of zo snel mogelijk daarna hoort u of wij uw kind mogen
verwelkomen op onze school. Kinderen van ouders die lid zijn van een kerk
die in lijn staat met de Gereformeerde gezindte of die van een gereformeerde
basisschool komen worden in de regel toegelaten.
De bevindingen uit andere gesprekken worden met het College van Bestuur
besproken en deze zal daarover een besluit nemen.
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Ontstaan van de Gereformeerde scholen
Het gereformeerd onderwijs heeft zijn oorsprong in de jaren vijftig en zestig. In die tijd begon het
christelijk onderwijs van karakter te veranderen. Gereformeerde ouders werden geconfronteerd met de
vraag of de christelijke school in het algemeen nog wel een goed hulpmiddel was bij de opvoeding van
hun kinderen. Dit leidde ertoe, dat er op allerlei plaatsen gereformeerde scholen werden gesticht, eerst
lagere scholen (basisscholen) en daarna scholen voor voortgezet onderwijs.
In de begintijd werden deze scholen vaak niet gesubsidieerd, zodat er grote financiële offers werden
gebracht. De ouders hadden dit ervoor over, omdat zij de eenheid in opvoeding thuis, in de kerk en op
school belangrijk vonden.

Actief betrokken als ouder
We vinden het fijn als u met ons meedenkt en zich betrokken voelt bij onze school, als uw kind bij ons op school komt. Dat
kan op allerlei manieren. U houdt bijvoorbeeld contact met de mentor van uw kind en komt op de ouderavonden, doet mee
in een oudernetwerk, klankbordgroep en/of gebedsgroep. We nodigen u hiervoor uit via de nieuwsbrieven die u van school
ontvangt. Ook kunt u lid of donateur worden van de schoolvereniging en de Stichting Vrienden van Guido. Verder kunt u
gekozen worden als lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Guido voor uw kind!
Onze school is er voor uw kind. Met welke boodschap we dat willen uitdragen, beschrijven we hieronder:
Guido gelooft in jouw toekomst! Bij Guido ben jij het middelpunt. We vinden jou belangrijk. Wees dus vooral wie je bent.
Samen verleggen we je grenzen. Daar werken we continu aan bij Guido. Steeds weer nieuwe kennis en ervaringen opdoen,
andere mensen ontmoeten en leren van en met elkaar in een hechte en veilige scholengemeenschap. Jezus is daarbij ons
voorbeeld. En onze school bouwt daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde, respect, begrip, gastvrijheid en
vertrouwen. Zo leren we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg naar een mooie waardevolle toekomst. Guido
gelooft in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!

Guido locatie HAVO VWO
In een veilige, warme scholengemeenschap dagen we je steeds weer uit met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en met alle
moderne leermiddelen die voorhanden zijn. We vragen creativiteit, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van je.
Maar natuurlijk als je elkaar nodig hebt, dan zijn we er voor elkaar. En we doen wat we zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

Guido locatie VMBO
We zien elkaar echt staan en zoeken naar verbinding. Verbinding met elkaar, en ook met de wereld. Wat gebeurt er om ons
heen en wat betekent dat voor jou? Daar zijn we samen elke schooldag mee bezig. We kiezen niet altijd voor de gebaande
paden en zullen je regelmatig ook verrassen. Zo krijg je de beste basis!

Guido locatie Arnhem
Bij ons kun je echt jezelf zijn en dat vinden we belangrijk! Alleen dan kun jij je volop ontwikkelen. We dagen je graag uit en
bereiden je voor op de dag van morgen. Want de wereld verandert ongelooflijk snel en met al die veranderingen moet
je goed om kunnen gaan. Nu en later. En dát leer je bij ons.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, belt u dan
(033) 479 29 03 of stuur een e-mail naar
directiesecretariaat@guido.nl.

