Stichting Vrienden van de
Bosbergschool
De Bosbergschool
De Bosbergschool is een dorpsschool die al 60 jaar de kinderen van Hollandsche Rading goed en innovatief
onderwijs biedt.
De Bosbergschool is echter meer dan alleen een school: het verbindt kinderen, ouders en buurtbewoners
met elkaar. De school zorgt ervoor dat Hollandsche Rading aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen en is
onmisbaar voor de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp.
Het is dan ook in het belang van het hele dorp dat de school blijft voortbestaan, wat tegenwoordig in een kleine kern als Hollandsche Rading helaas geen
vanzelfsprekendheid meer is. Minder leerlingen, minder publiek geld en meer concurrentie vragen van de Bosbergschool om zich te onderscheiden. De grote
kracht van de school is de kleinschaligheid en betrokkenheid. Dit wordt gecombineerd met hoge kwaliteit, innovativiteit en (garantie van) continuïteit. Deze
combinatie is gezien de leerlingen- en geldstroom niet even vanzelfsprekend.

Vrienden van de Bosbergschool
De stichting Vrienden van de Bosbergschool wil de school hierin ondersteuning bieden. De stichting doet dit door middelen in geld en in natura te verwerven
bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van projecten of lessen. Om inzicht te krijgen in wat nodig is, wordt overleg gevoerd met
de school.
De stichting is opgericht om de Bosbergschool deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking te stellen, zodat het management en de leerkrachten, in
samenwerking met de ouders de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de aantrekkelijkheid van de school kunnen verbeteren dan wel optimaliseren.
Tot nu toe zijn veel middelen van de stichting ingezet voor ICT projecten. ICT is een essentieel middel om kwalitatief onderwijs te verzorgen waarmee leerlingen
de vaardigheden verwerven die zij in de toekomst nodig hebben. Ondersteuning van de stichting heeft onder andere geleid tot digiborden in alle klaslokalen, de
meest moderne hard- en software en 50 tablets.

ICT is echter niet de enige voorwaarde voor hogere kwaliteit; ook het behoud van genoeg docenten, werven en behouden van leerlingen en goed materiaal en
goede huisvesting
vraagt extra middelen. De stichting wil in nauw overleg met de schooldirectie bepalen hoe de beschikbare middelen van de stichting de
A
komende jaren het beste ingezet kunnen worden.
Voor meer informatie kijk op: www.vriendenvandebosbergschool.nl

Word donateur!
Enkel donateurs kunnen ervoor zorgen dat er genoeg middelen komen om de continuïteit en kwaliteit van de
Bosbergschool te garanderen. Donateurs worden actief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de school
en de besteding van de middelen van de stichting.
Gaat de Bosbergschool u aan ’t hart? Wilt u Hollandsche Rading levendig en divers houden en wilt u ervoor
zorgen dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen? Word dan donateur van de stichting Vrienden van de
Bosbergschool.
U kunt donateur worden door via onze website het formulier (Formulier Periodieke Schenking) te downlaoaden en
in te vullen, maar u kunt ook uw e-mail adres sturen naar vriendenvandebosbergschool@gmail.com, zodat we u
nog nadere informatie kunnen verstrekken.

Donateur worden?
Stichting Vrienden van de Bosbergschool is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor de stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft af te dragen. Voor u als donateur zijn
er ook voordelen. U kunt de Vrienden van de Bosbergschool steunen met een periodieke of eenmalige schenking.
Bij een periodieke schenking moet u denken aan een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar; de gehele schenking
is dan volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Eenmalige schenkingen zijn tevens, onder bepaalde
voorwaarden (zoals drempelbedrag en maximum bedrag), aftrekbaar.
Eenmalige schenkingen kunt u overmaken op Rabobankrekening NL10RABO0145224686 t.n.v. Vrienden van de
Bosbergschool. Bij “opmerkingen” graag uw naam en e-mailadres vermelden, zodat wij u periodiek op de hoogte
kunnen houden.
Contactgegevens:
Heeft u nadere vragen, neem gerust contact met ons op via vriendenvandebosbergschool@gmail.com

De stichting kort samengevat

Visie
Het faciliteren van de Bosbergschool om
deze op kwalitatief en innovatief vlak te
laten gaan behoren tot de top 10 van
basisonderwijsinstellingen van
Nederland.
Missie
De Stichting “Vrienden van de
Bosbergschool” is een onafhankelijke
stichting met als doel het bestaan van
de Bosbergschool te Hollandsche Rading
te garanderen en te vergemakkelijken.
De Stichting doet dit door middelen in
geld en in natura te verwerven bij
particulieren, bedrijven of instellingen
om de extra kosten te dekken van
projecten of lessen. Om inzicht te
krijgen over wat nodig is wordt overleg
gevoerd met de school.
www.vriendenvandebosbergschool.nl

