Kairos College zoekt Peten!
Het is tijd voor méér vrijeschoolonderwijs!
Vanuit de initiatiefgroep van Vrijeschool Kairos start in september 2019 ook een middelbare
vrijeschool in Amsterdam Noord: Het Kairos College.
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Waldorf onderwijs voor vmbo, havo en vwo
leren met hart, hoofd en handen
heterogene klassen
samen leren èn zelf ontwikkelen
natuur en duurzaamheid
doorlopende leerlijn 4-18 jaar
kleine school: max 450 leerlingen
start september 2019

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.
Wij sluiten aan bij de internationale onderwijsstroming en gebruiken graag de term ‘Waldorf
onderwijs’.

Bouwt u mee aan de oprichting van de school?
Door ongunstige wetgeving is het momenteel niet mogelijk om een nieuwe school te stichten
(via een aanvraag bij OCW), toch is de vraag naar vrijeschoolonderwijs groot! In de periode
2012-2018 groeide het aantal vrijescholen PO in de regio Amsterdam van twee naar zes
scholen.

Gezien de grote vraag naar deze rijke vorm van onderwijs starten we nu tòch het Kairos
College.
We starten de school zonder overheidsfinanciering, maar werken er in alle opzichten
naar toe om toegang te krijgen tot het publieke bestel. In 2020 doen we een aanvraag bij
het ministerie van Onderwijs om een zelfstandige school te worden. Door de komende
wetswijziging kunnen we dan met ouderverklaringen aantonen dat deze school gewenst is door
ouders. Ook samenwerking met een (vrije)schoolbestuur behoort tot de mogelijkheden die
onderzocht worden.
Wel vinden we het belangrijk dat de school echt toegankelijk is voor àlle leerlingen. De
ouderbijdrage blijft laag en naar draagkracht van ouders. We zoeken dus donateurs, fondsen en
mecenassen om de eerste jaren te overbruggen.
Voor een geschikte locatie waarin de school enige jaren kan groeien, zijn wij ook aangewezen
op private middelen en mogelijkheden. Zodra de school onder overheidsbestel komt, zal de
Gemeente Amsterdam verantwoordelijk worden voor huisvesting. De eerste twee jaren moeten
wij deze zelf regelen en zelf betalen.
We krijgen veel hulp(aanbod) van allerlei lokale en nationale partijen, zowel ondernemers als
schoolleiders en -besturen, zoals o.a. architectenbureau Abels & partners.

Kosten voor het eerste jaar:
Wat we hebben:
1. Een klassenleerkracht voor de zevende klas (middels privé schenkingen!)
2. Ondersteuning door vakdocenten op vrijwillige basis
3. Coaching voor de leerkrachten op vrijwillige basis
4. Een concrete optie voor huisvesting
Onderweg:
1. Het aanmelden van leerlingen is begonnen
Wat we nodig hebben:
1. Leermiddelen ca €7.000
2. Inrichtingen klaslokalen €13.000
3. Exploitatiekosten voor de huisvesting €10.000
We vragen solidariteit van andere Nederlandse Waldorf Scholen voor dit deel en zoeken
peten om mee te bouwen!
We zouden graag hebben:
Extra middelen voor een schoolleider/coördinator en betaalde vakdocenten.
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Helpt u ook mee? Word peet! Als peet ondersteunt u voor vijf jaar het Kairos

College middels een periodieke schenking aan Stichting Vrienden van
Vrijeschoolonderwijs Kairos. Mail de penningmeester: vriendenvan@kairoscollege.nl
Uw periodieke gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

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, stuurgroep en bestuur: zie pagina op de website
Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
De stichting heeft een ANBI-status en bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding
voor hun werkzaamheden. Meer informatie over de stichting vindt u hier.
Contact: vriendenvan@kairoscollege.nl
Meer informatie: www.kairoscollege.nl

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