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voor en door christenen

Motivatiegesprekken

Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, zijn wij een school 
met een duidelijke identiteit. 
Met ouders die voor het eerst een kind aanmelden 
bij de GSR, volgt er na het aanmelden op school  een 
motivatiegesprek. 
Tijdens dit gesprek met de identiteitscommissie staat 
kennismaking voorop. We spreken over hoe we elkaar 
vinden in onze christelijke identiteit. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan vragen als: waarom kiest u voor een 
christelijke school als de GSR en hoe geeft u zelf in de 
opvoeding vorm aan het christen zijn? 

De data voor deze gesprekken zijn al gepland en 
staan vermeld op dezelfde websitepagina als het 
inschrijvings-/aanmeldingsformulier. 
Wanneer u voor het eerst een kind aanmeldt bij 
de GSR, vragen wij u om – voordat u naar een van 
de aanmeldingsdagen komt – vast deze data te 
bekijken zodat we ter plekke een afspraak voor dit 
motivatiegesprek met u kunnen maken.

aanmelding
en

identiteit

voor en door christenen



2 3 4

Identiteit
- Wie zijn wij – 

De GSR is een merknaam. We bestaan al sinds 1958 toen 
het Gereformeerd Lyceum werd opgericht. In de jaren 
die daarop volgden, werd op een stevig fundament een 
school opgebouwd die met medewerkers en leerlingen 
nauw verbonden was met kerken uit de GKV.

In deze nieuwe tijd is de relatie tussen kerk en school 
veranderd. De GSR is er nu voor alle leerlingen, ouders en 
medewerkers die hun christelijk geloof een plaats willen 
geven in hun leven en die als christen van waarde willen 
zijn voor de samenleving. 

–Waarom bestaat de GSR en wat willen we met deze 
school bereiken? – 

Wij helpen leerlingen om hun kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en te 
ontplooien. Zo leren ze zichzelf kennen en worden ze 
gevormd als christen. School en ouders werken samen in 
opvoeding en onderwijs, zodat de jongeren van betekenis 
kunnen zijn in de samenleving, vandaag en morgen. 

- Hoe willen we dat bereiken? -

In 2021 is de GSR een herkenbaar christelijke school in 
de Randstad. We halen het beste uit elkaar naar boven, 
we zijn bereid om grenzen te verleggen, we hebben hart 
voor elkaar en we hebben ruimte om te leren van onze 
fouten.  
 
 
 

VooR en dooR cHRIStenen

Kernwaarden
We hebben 4 kernwaarden die ons gedrag, onze 
houding en ons werk richting geven: 

Aanmelding
Om uw zoon of dochter bij ons op school aan te 
melden hebben we uiteraard veel gegevens van u en 
uw kind nodig. Op onze website vindt u zowel onder 
Rotterdam als onder Rijswijk een tabblad Inschrijven 
(gsr.nl/aanmelden-leerling). Hier wordt de procedure 
uitgelegd en kunt u ook het  formulier downloaden 
dat voor uw situatie nodig is. 
 
 
 
 
 

 
de aanmeldingsprocedure is als volgt:

We hebben zowel in Rotterdam als in Rijswijk speciale 
aanmeldingsdagen. Tijdens een van deze dagen komt 
u uw kind persoonlijk aanmelden bij ons op school. 
Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Let u wel op 
de hiervoor aangegeven tijden! 
Op deze dag neemt u het door u ingevulde 
aanmeldings-/inschrijvingsformulier mee dat u kunt 
downloaden op onze website (gsr.nl/aanmelden-
leerling). Ook neemt u de papieren mee die u van de 
basisschool hebt ontvangen. Ter plekke worden met u 
de formulieren gecontroleerd op volledigheid en doen 
wij vast een eerste check op de onderwijskundige 
mogelijkheden voor de toelating van uw kind.
U ontvangt van onze medewerkers informatie over 
het verdere verloop van het proces van aanmelding, 
met daarbij een aanduiding van de datum waarop u 
bericht kunt verwachten over de toelating.


