Florion stelt zich aan u voor
Aan leden, ouders en andere belangstellenden

Uw kind gaat naar school
Een belangrijke mijlpaal in het leven van uw kind is het moment dat hij of zij naar de
basisschool gaat. U vertrouwt een deel van de opvoeding toe aan de school. Aan juffen
en meesters die uw kind, naast bijvoorbeeld rekenen en lezen, ook veel leren over wie
ze mogen zijn.
De basisschool waar uw kind heengaat, is één van de 22 scholen van Florion. Op de achterzijde van deze folder staan de adres- en websitegegevens van alle locaties. U kunt voor
meer informatie ook kijken op onze website www.florion.nl.

Over Florion
Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. De naam Florion is afgeleid
van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed
ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren.
Florion bestaat uit 21 basisscholen (verdeeld over 23 locaties) en een school voor speciaal
onderwijs en wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Dit bestuur wordt door de
ledenraad die de ALV (Algemene Ledenvergadering) vormt, gekozen en bestaat veelal uit
ouders die ook kinderen hebben die op één van de scholen zitten. Alle ouders die lid zijn
van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken,
Nederlands Gereformeerde Kerken of van kerken die recent voortgekomen zijn uit de GKv,
kunnen lid worden van Florion. Als lid steunt u het gereformeerd onderwijs dat wij op onze
locaties verzorgen.

Onze identiteit
We willen u graag laten kennismaken met geloofwaardig onderwijs. Wij vinden de brede
vorming van kinderen belangrijk: hun persoonlijke groei (wie ben ik, wat kan ik) en hun
sociale ontwikkeling (hoe doe ik dat met anderen). Geloofwaardig onderwijs is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven
in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop
aanspreekbaar.

Unieke scholen
•

•

Bij ons op school werken leerkrachten die overtuigd christen zijn en een levende
relatie met God hebben. Ze verlangen vanuit hun persoonlijk geloof ernaar om
kinderen Gods liefde te laten ervaren.
Geloofwaardig onderwijs kenmerkt zich doordat het echt werk maakt van onze
identiteit, in alles wat we doen. Gereformeerd onderwijs is meer dan Bijbellezen,

•
•
•

bidden en liedjes zingen. Geloof en geloofsontwikkeling hebben over de hele dag
betekenis, bijvoorbeeld in hoe we met elkaar omgaan en in welke context we
kinderen dingen leren. Geloofwaardig onderwijs kenmerkt zich doordat het echt werk
maakt van onze identiteit, in alles wat we doen.
De Bijbel speelt als Gods woord een grote rol in de school en de klas.
We zien leerlingen als kind van God. Dit bepaalt hoe we met hen omgaan en hoe we
met elkaar omgaan.
We bieden een leer- en leefomgeving waarin geloven ‘normaal’ is. Met elkaar vormen
we een gemeenschap van gelovigen. Ouders hebben bij ons op school een belangrijke
plek; we betrekken hen bij ons onderwijs en vragen hen om een bijdrage te leveren.

Het onderwijs binnen Florion
Kinderen binnen onze scholen groeien, leren en ontwikkelen zich voortdurend. Ons
onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Leerkrachten dragen vanuit hun professionaliteit en hun persoon
bij aan de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten creëren daarvoor betekenisvolle leersituaties, die aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van kinderen. We vinden goede
kwaliteit, met meetbare leeropbrengsten en een brede vorming daarbij belangrijk.
Kenmerken van ons onderwijs:
•
We sluiten aan bij de unieke persoonlijkheden van kinderen.
•
We staan midden in de maatschappij en hebben oog voor onze omgeving, ver weg en
dichtbij.
•
Ons pedagogisch en didactisch handelen wordt gekleurd door onze identiteit, is
uitdagend en ondersteunend.
•
Voor de brede vorming van leerlingen richten we ons op cognitieve, sociale, creatieve
en lichamelijke ontwikkeling.
•
Leren doe je samen, in groepsverband kunnen kinderen hun sociale vaardigheden
oefenen.
•
Het leerstofaanbod is eigentijds en verantwoord en er is een rijk aanbod aan
activiteiten.
•
Er is goede zorg en begeleiding, waarbinnen preventie een sleutelwoord is.
•
Ons positief christelijk schoolklimaat is de basis voor goed onderwijs en wordt
gekenmerkt door veiligheid, respect en betrokkenheid.
•
De vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen wordt op verschillende manieren
gemeten, waarbij we onder andere werken met een leerlingvolgsysteem.
•
De scholen van Florion willen zich de komende jaren steeds meer ontwikkelen van
aanbodgericht naar talentgericht onderwijs.

Kennismaken en toelating
We nodigen u van harte uit om te komen kennismaken met de gereformeerde basisschool
bij u in de buurt. In deze folder en op de website www.florion.nl vindt u alle contactgegevens van de verschillende scholen. Vanwege onze identiteit nodigen de scholen – na
de aanmelding van een leerling – alle ouders uit voor een gesprek. Wij vertellen iets over
de school, specifiek over onze identiteit en hoe dat praktisch vorm krijgt in de klas. Van u
willen we graag weten waarom u kiest voor gereformeerd en geloofwaardig onderwijs.
Doel van het gesprek is dat we ontdekken of ouders en school bij elkaar passen. Voor
kinderen en hun leerproces, plus het gezamenlijk vorm geven aan onze opvoedkundige
taken en rollen, is het belangrijk dat de opvoeding thuis aansluit bij hoe we op school
identiteit vormgeven.
Met ouders die lid zijn van een gereformeerde kerkgemeenschap, zoals de Nederlands
Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk of Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), voeren we een kennismakingsgesprek. Ouders die geen lid zijn van genoemde
kerken, maar voor hun kind(eren) toch graag kiezen voor gereformeerd onderwijs, zijn
ook van harte welkom op onze scholen. Met deze ouders wordt dan een afspraak gemaakt
voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden of we - qua identiteit als school ook passen bij wat u als ouders graag wilt voor uw kind. Dit gesprek wordt
gevoerd met de directeur en een ouder van de schoolraad. In sommige gevallen ook met
een vertegenwoordiger van het bestuur. Na dit gesprek beslist de school, of in sommige
gevallen het bestuur, of uw kind wordt toegelaten.

Verenigingsbijdrage
Als lid betaalt u een verenigingsbijdrage. Als u geen lid kunt zijn, maar wel kinderen
op school heeft, willen wij u vragen de vereniging te steunen door als begunstiger een
bijdrage te geven die gelijk is aan de door het bestuur vastgestelde verenigingsbijdrage.
Van deze bijdrage worden uitsluitend die kosten betaald die niet door het rijk of door de
gemeente worden vergoed. De verenigingsbijdrage wordt door het bestuur naast de
administratieve kosten (bijvoorbeeld voor vergaderingen, representatie, drukwerk en
verzekeringen) besteed aan kosten die gemaakt worden in het kader van identiteit en
daarvoor georganiseerde specifieke activiteiten.
De hoogte van de verenigingsbijdrage wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur
door de ALV vastgesteld. Dit bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 15,--. De inning van de
bijdrage vindt plaats in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar. U krijgt voor de betaling
van de verenigingsbijdrage een brief thuis met daarop alle relevante informatie.

Contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact met ons op via
onderstaande contactgegevens.
Florion
Postbus 393
8000 AJ Zwolle
Bezoekadres
Campus 5
8017 CB Zwolle
www.florion.nl
T 038 - 23 05 001
E contact@florion.nl

Onze scholen
GBS De Helmstok - Lelystad
directie.dehelmstok@florion.nl
www.gbs-dehelmstok.nl

GBS Kristal -Heerde
directie.kristal@florion.nl
www.gbskristal.nl

GBS De Uitleg - Dalfsen
directie.deuitleg@florion.nl
www.deuitleg.nl

GBS De Vuurbaak - Urk
directie.devuurbaak@florion.nl
www.gbs-devuurbaak.nl

SBO Het Speelwerk - Zwolle
directie.hetspeelwerk@florion.nl
www.hetspeelwerk.nl

GBS Smaragd - Zwolle
directie.smaragd@florion.nl
www.gbs-smaragd.nl

GBS De Planthof - Emmeloord
directie.deplanthofemmeloord@florion.nl
www.gbs-deplanthof.nl

IKC Aquamarijn - Zwolle
directie.aquamarijn@florion.nl
www.kindcentrumaquamarijn.nl

GBS Het Sterrenlicht - ‘t Harde
directie.hetsterrenlicht@florion.nl
www.hetsterrenlicht.nl

GBS De Levensboom - Rouveen
directie.delevensboom@florion.nl
www.gbsdelevensboom.nl

GBS De Schatgraver - Zwolle
directie.deschatgraver@florion.nl
www.deschatgraver.nl

GBS De Wegwijzer - Steenwijk
directie.dewegwijzer@florion.nl
www.wegwijzersteenwijk.nl

GBS De Mirt - Kampen
directie.demirt@florion.nl
www.demirt.nl

GBS De Planthof - Nieuwleusen
directie.deplanthofnieuwleusen@florion.nl
www.deplanthof.nl

GBS De Zaaier - Hattem
directie.dezaaier@florion.nl
www.gbsdezaaier.nl

GBS Eben-Haëzer - St. Jansklooster
directie.ebenhaezer@florion.nl
www.ebenhaezer-kadoelen.nl

GBS De Sprankel - Zwolle
directie.desprankel@florion.nl
www.desprankel.org

GBS Johannes Calvijnschool - Meppel
directie.calvijnschoolmeppel@florion.nl
www.calvijnschoolmeppel.nl

GBS De Schakel -Dronten
directie.deschakel@florion.nl
www.gbs-deschakel.nl

GBS Johannes Calvijnschool - Hoogeveen
directie.calvijnschoolhoogeveen@florion.nl
www.johannescalvijn.nl

IKC het Saffier - Zwolle
directie.hetsaffier@florion.nl
www.hetsaffier.nl

GBS Op de Hoeksteen - Hasselt
directie.opdehoeksteen@florion.nl
www.opdehoeksteen.nl

