Stichting Vrienden van
Vrijeschoolonderwijs Kairos
vriendenvan@kairoscollege.nl

Kairos College zoekt Peten!
Het is tijd voor méér vrijeschoolonderwijs.
De Initiatiefgroep Kairos College werkt sinds 2014 aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool voor
voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord of directe omgeving. We starten per schooljaar
2019/2020, in een doorlopende leerlijn met basisschool Vrijeschool Kairos.
Wie zijn wij? De kerngroep van het Kairos College bestaat uit Christine Cornelius, Sascha Holthaus en Nicoline
Vink, allen nauw verwant aan basisschool Vrijeschool Kairos. We werken met een grote groep betrokkenen aan
de ontwikkeling van het Kairos College: met coach Jack Stroop, met een kring van leerkrachten, een
klankbordgroep van ouders en een aantal thema-werkgroepen. Het initiatief wordt ondersteund door tal van
mensen, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de start van de school. Een belangrijke ondersteuning komt
ook van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.

Het Kairos College staat voor:
●
●
●
●
●
●

verbinding en autonomie: leren samenwerken op school én je eigen weg vinden
heterogene klassen voor de eerste twee leerjaren
duurzaamheid, gezondheid, verbinding tussen natuur en cultuur: circulair denken en handelen
functioneel en inspirerend gebruik van moderne techniek, zoals ICT en nieuwe media
de krachtige werkvormen uit de vrijeschooltraditie zoals het periodeonderwijs, belevend leren,
vertelkunst, vak-verbindend leren en maatschappelijke stages
de Kairos Opleiding voor leraren, een toekomstgericht Atelier voor Waldorfpedagogie, is gestart in
september 2016
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Bouwt u mee aan de oprichting van de school?
Startkapitaal
De school heeft in de oprichtingsfase € 60.000,- nodig om de ontwikkelkosten te dekken. Daanaast is
€350.000,- startkapitaal nodig. We willen dit bedrag verzamelen door middel van schenkingen, fondsenwerving
en geldinzamelacties. Het startkapitaal is nodig om in de eerste jaren de zogenaamde ‘voorfinanciering’ te
ondervangen. De bekostiging vanuit het Rijk wordt namelijk pas ieder schooljaar per januari aangepast op de
groei van de school, waardoor een school in een periode van start of groei een tekort op de begroting krijgt.
Uw geld zal dus worden gebruikt om in de eerste jaren een deel van de personele lasten te dragen en
leermiddelen te kunnen aanschaffen.
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.
Helpt u ook mee?
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

2

Hoe werkt het?

● Download de “overeenkomst periodieke gift in geld” via www.kairoscollege.nl of via
www.belastingdienst.nl en stuur deze, na invullen en ondertekening, op naar:
Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
Langbroekerdijk B 38, 3947 BB Langbroek
U stuurt zowel het exemplaar voor de schenker als dat voor de ontvanger op. Noteer
s.v.p. ook uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden.
●
●
●
●

●

●

De stichting zal dan het exemplaar voor de schenker ondertekend naar u terugsturen.
Als beide partijen (de schenker en de stichting) de overeenkomst hebben ondertekend is deze
rechtsgeldig.
Beide partijen behouden een exemplaar van de overeenkomst voor eigen administratie.
Mocht het Kairos College ondanks alle inspanningen niet starten, dan zal het restbedrag naar rato
aan de schenkers worden geretourneerd of, na overleg en met toestemming van de individuele
schenkers, voor overeenkomstige projecten in lijn met het oorspronkelijke doel worden ingezet.
U kunt uw Peetouder-aanmelding ook per e-mail sturen naar de heer Willem Renes, via:
vriendenvan@kairoscollege.nl, met als onderwerp van de e-mail 'aanmelding schenkingsakte'. Graag
uw postadres vermelden in het bericht. U ontvangt dan per post de overeenkomst in tweevoud, met
het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de stichting.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de heer Willem Renes via:
vriendenvan@kairoscollege.nl.

Voorbeeld belastingteruggaaf bij periodiek schenken 2018

2018 Box 1

AOW-leeftijd nog periodieke schenking aan Kairos College (p.j.)
niet bereikt
€ 100
€ 150
€ 250
€ 500
€ 1.000

Bruto jaarinkomen
t/m € 20.142

Belastingpercentage
36,55%

€ 36,55

Van € 20.143 t/m € 33.994

40,80%

Van € 33.995 t/m € 68.507
Meer dan € 68.507

2018 Box 1
Bruto jaarinkomen
t/m € 20.142
Van € 20.143 t/m € 33.994
Van € 33.995 t/m € 68.507
Meer dan € 68.507

€ 54,83

U ontvangt terug
€ 91,38 € 182,75

€ 365,50

€ 40,85

€ 61,28

€ 102,13 € 204,25

€ 408,50

40,80%

€ 40,85

€ 61,28

€ 102,13 € 204,25

€ 408,50

52%

€ 51,95

€ 77,93

€ 129,88 € 259,75

€ 519,50

AOW-leeftijd
bereikt

periodieke schenking aan Kairos College (p.j.)
€ 100

€ 150

€ 250

€ 186,50

Belastingpercentage

€ 500

€ 1.000

18,65%

€ 18,65

€ 27,98

U ontvangt terug
€ 46,63 € 93,25

22,95%
40,85%
51,95%

€ 22,95

€ 34,43

€ 57,38

€ 114,75

€ 229,50

€ 40,85

€ 61,28

€ 102,13 € 204,25

€ 408,50

€ 51,95

€ 77,93

€ 129,88 € 259,75

€ 519,50
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Comité van Aanbeveling
Yoeri Albrecht
Arpad Gerecsey
Aus Greidanus
Mark Mieras
Claartje Wijnbergh
Duncan Stutterheim
Lisette Thooft
Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
ANBI RSIN/fiscaal(identificatie)nummer
KvK
IBAN Triodos Bank
vriendenvan@kairoscollege.nl
www.kairoscollege.nl

8557 44 649
64615138
NL09 TRIO 0390 1015 75

Kairos College in oprichting:
Amsterdam-Noord en regio zijn hard toe aan voortgezet Vrijeschoolonderwijs! De Vrije School
staat voor onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat en dat aansluit bij de
leeftijdsfasen van de leerlingen. Vandaar onze naam uit de Griekse mythologie: Kairos, de god
van het juiste moment.

Het juiste moment: dat is NU!
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