Kairos College zoekt
Peten!
Het is tijd voor méér vrijeschoolonderwijs!
Vanuit de initiatiefgroep van Vrijeschool Kairos start er in september 2019 ook een middelbare
vrijeschool in Amsterdam Noord: Het Kairos College.

Bouwt u mee aan de oprichting van de school?
Het Kairos College staat voor:
●
●

●
●
●

Up to date Waldorf-onderwijs:
hedendaags vrijeschoolonderwijs op basis van honderd jaar expertise
Een breed lesaanbod: kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging,
voor de ontwikkeling van creativiteit, zelfstandigheid, ambachtelijke vaardigheden,
empathie, daadkracht, cognitieve vaardigheden, veerkracht en nieuwsgierigheid
Duurzaamheid in alle processen: in denken en doen, in schoolgebouw en -terrein, in
interactie met de wereld buiten de school
Heterogene klassen: samen leren èn zelf ontwikkelen
Leren met plezier en inspiratie

Het Kairos College vormt samen met Vrijeschool Kairos een doorlopende leerlijn voor
kinderen van vier tot achttien jaar en staat open voor alle andere geïnteresseerde leerlingen.

Bouwt u mee?
De school heeft in de oprichtingsfase € 60.000,- nodig om de ontwikkelkosten te dekken.
Daarnaast is €450.000,- startkapitaal nodig. We verzamelen dit bedrag door middel van
schenkingen, fondsenwerving en geldinzamelacties.

Word peet! Voor de oprichtingsfase heeft de initiatiefgroep steun nodig van Peten! Als peet

ondersteunt u voor vijf jaar het Kairos College middels een periodieke schenking aan Stichting
Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.
De stichting heeft een ANBI-status en bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding
voor hun werkzaamheden. Meer informatie over deze stichting vindt u op de website
www.kairoscollege.nl.
Uw periodieke gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
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Tot nu toe
Er is een inzamelingsactie geweest onder ouders van basisschool Vrijeschool Kairos en andere
geïnteresseerden. Daarnaast hebben we bijdragen ontvangen van onder andere de Iona
Stichting. Deze bijdragen zijn ten goede gekomen aan de ontwikkelkosten tot nu toe.
Per september 2018 hebben 14 Peten al een bedrag van meer dan € 60.000
bijeengebracht.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers en stuurgroep:
- Christine Cornelius, opleiding en coaching leerkrachten;
- Sascha Holthaus, directeur Vrijeschool Kairos
- Nicoline Vink, initiator Vrijeschool Kairos, coördinator Nieuwe Initiatieven voor de
Vereniging van Vrijescholen, projectleider WISA
Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
Het bestuur bestaat uit:
- Willem Renes, voorzitter
willem1renes@gmail.com
- Hans van der Pol, penningmeester jgvdpol@gmail.com
- Liselotte Linthorst, secretaris
liselottelinthorst@hotmail.com
Meer informatie: www.kairoscollege.nl

Contact:
Nicoline Vink
Project leider Kairos College
0031 6 27 020 387
info@kairoscollege.nl
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