
Basisschool LEIEPAREL  

Elk kind stapt onze school binnen als een “parel”. 

De parel begint met een landkorrel binnen een oester, laagje per laagje wordt dit 

wonderbaarlijk stukje schepping met parelmoer bekleed. Zo groeit elke parel uit tot een 

zeldzaam en uniek juweeltje; tot iets moois en kostbaar. 

 

Alle parels lijken op elkaar, maar schijn bedriegt. Elke parel is net als elk kind uniek. In onze 

school zijn kinderen als parels, ze krijgen de kans om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en 

te ontplooien. We willen de kinderen begeleiden om niet alleen het schone en het goede in 

zichzelf te ontdekken, maar dit ook te zoeken en te vinden in anderen rondom zich. 

Ieder kind heeft talenten (die soms nog verborgen zijn) zoals parels in een oester. Op onze 

school waarderen we elk talent. Elk talent mag groeien zoals echte parels in een schelp ook 

doen. Het is de opdracht van de school om in elk kind het mooie, het edele, het goede naar 

boven te halen. 

 

Een parel verwijst tevens naar schoonheid en duurzaamheid; ook iets dat maar geleidelijk 

groeit en dan nog in het verborgene van een schelp, maar eens aan de oppervlakte een 

kostbaar goed is. 

We gaan de parels koesteren en er zorgzaam mee omgaan. 

 

De parel is dus het symbool van een kind in ontwikkeling, dat geleidelijk zijn talenten en 

kwaliteiten ontdekt en dat zijn eigen glans krijgt. Dat doe je samen met anderen, zodat we 

“elkaar laten schitteren”.  

Zoals een parel zijn schoonheid krijgt door de glans, willen wij leerlingen doen glanzen door 

ons onderwijs: aandacht, zorg, veiligheid en kennisoverdracht. 

 

Parels ogen nog mooier samen aan een snoer. Met alle participanten willen wij in 

verbondenheid samenleven op onze school. Onze school heeft een verscheiden publiek, het 

zijn dus niet allemaal witte parels. Onze parels hebben alle kleuren van de regenboog. 

Als school met een christelijke identiteit staat het evangelie centraal. We vertellen de 

kinderen de verhalen uit de Bijbel en geloven dat God de Vader zorg draagt voor deze 

wereld, dat Jezus Christus ons lief heeft en de weg naar God heeft opengelegd voor ons en 

dat de Heilige Geest in ons wil wonen. We geloven en vertellen dat kinderen parels in Gods 

hand zijn: Hij vindt hen waardevol, elkeen zoals hij of zij is. Van hieruit geloven wij in onszelf 

en in elkaar. Dat willen we uitdragen in de manier waarop we met elkaar omgaan. 

Ook Jezus was een parelvisser, ook Hij haalde het beste in de mens naar boven en als school 

willen we Hem daarin volgen. 

Onze vurigste wens is dan ook dat de kinderen dit schooljaar mogen schitteren als parels 

en dat iedereen mag blinken die ermee betrokken is. 


