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Wie zijn we?

Vrienden van de school Waldorf aan de Werf te Amsterdam Noord, de eerste inclusieve
Waldorfschool van Amsterdam.
- Ouders van kinderen op de school
- Ambassadeurs van de school en haar gedachtegoed
- Eenmalige donateurs

Waarom bestaan we?

1. We ondersteunen en waarborgen de kwaliteit van het specifieke Waldorf-onderwijs door
middel van financiële middelen.
2. We waarborgen het interculturele en inclusieve karakter van de school en dragen dit uit.
3. We stimuleren verbinding tussen de school, de ouders, de medewerkers en de buurt.
4. We initiëren communicatie over de school naar de buitenwereld.

Visie:

Waldorf aan de Werf is een school die een representatieve afspiegeling wil zijn van de inwoners van
Amsterdam Noord. Een school waar ieder kind zich kan ontplooien binnen de rijkdom aan diversiteit
die Noord te bieden heeft, die kinderen leert hoe je deze rijkdom kunt waarderen. En boven alles een
school waar kinderen ontdekken wie zij zelf willen zijn.
De leerkracht heeft er de opdracht om de leerlingen te stimuleren, nieuwsgierig te maken en te
zorgen dat alle wegen tot ontwikkeling open blijven. Het is aan de leerkracht om de leerling te
begeleiden en zichzelf goed te leren kennen door denkkracht (hoofd), empathisch vermogen (hart)
en daadkracht te ontwikkelen (handen). De verbinding tussen alle inwoners van Amsterdam Noord
vertaalt zich in verhalen, liederen, feesten en culturele activiteiten in het lesprogramma.
De visie van het leren met hoofd, hart en handen moet voor ieder kind in de samenleving
toegankelijk zijn. Wij stimuleren onze leden om naar draagkracht een financiële dan wel verzorgende
bijdrage aan de vereniging te leveren, waarbij de sterke schouders de kwetsbaren ondersteunen.
Het veelzijdige curriculum van Waldorf aan de Werf komt alleen goed tot zijn recht wanneer de
school daartoe is uitgerust; de juiste mensen, specifieke aanvullende vakken en materialen. De
bijbehorende kosten voor de school worden niet (geheel) gedekt door het rijk en zullen door de
Vriendenvereniging Waldorf aan de Werf worden gedekt.
Iedereen die betrokken wil zijn bij Waldorf aan de Werf kan lid worden van de Vriendenvereniging.
Elk lid heeft evenveel inspraak en rechten als ieder ander. Gezamenlijk maken de leden het mogelijk
dat het onderwijs bij Waldorf aan de Werf echt voor iedereen toegankelijk is.

Betrokkenheid leden

Lidmaatschap van de vriendenvereniging maakt het mogelijk dat de school toegankelijk blijft voor
iedereen, ook de niet-leden. De hoogte van de financiële bijdrage heeft daar geen enkele invloed op.
Samen ondersteunen we daarnaast (ouder)initiatieven die kinderen stimuleren bij het versterken van
hun identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld. Als lid heb je de mogelijkheid om zelf een commissie te

initiëren of je bij een bestaande commissie aan te sluiten. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen
en verzorgt door het jaar heen informatie en inspraakavonden.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur de jaarcijfers aan haar leden
voor, inclusief een rapportage en een vooruitblik.

Strategie

De strategie van de vriendenvereniging steunt op 3 pilaren;
1. Financiële middelen,
2. Inclusie
3. Verbinding
1.
Financiële middelen - Gezonde financiële ondersteuning zorgt ervoor dat de school
kwalitatief onderwijs volgens de antroposofische standaard kan bieden, zonder zich te hoeven
bekommeren over wat er niet gedaan kan worden. Daarbij maken de financiële middelen het
mogelijk om deze vorm van onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken, onafhankelijk van de
financiële positie van de ouders.
a. Lidmaatschapsgelden op vrijwillige basis innen.
Lidmaatschap van ouders en vrienden van de school dragen zorg voor een
voorspelbare stroom inkomsten die de kwaliteit van het onderwijs op de school kan
onderhouden en waarborgen.
b. Eenmalige donaties werven
Donateurs zijn van harte welkom om de school te ondersteunen met eenmalige
donaties. Vrienden, buren, opa’s of oma’s en suikerooms of -tantes kunnen zich ook
bij ons aanmelden als donateur.
2.
Inclusie - Waldorf aan de Werf is een inclusieve school. Er gaan kinderen, ouders en
leerkrachten naartoe met uiteenlopende achtergrond. Zij komen tot bloei door de open mentaliteit,
het uitgebreide curriculum, de diversiteit in materialen en de wereldwijde culturele invloed in het
lesprogramma. Een inclusief leerklimaat is in de eerste plaats een klimaat waarin het voor ieder mens
sociaal emotioneel veilig is om zelf zijn positie te bepalen binnen de gemeenschap. Elk mens is
anders, kent zijn eigen tempo, makken en ongemakken. Een inclusieve blik op de ander houdt in dat
je nieuwsgierig bent naar de ander, elkaars mogelijkheden stimuleert, rekening houdt met elkaars
grenzen en verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van jezelf en de ander. We zetten ons als
bestuur van de Vriendenvereniging in om de school te ondersteunen om dat klimaat te bestendigen
en onderhouden.
a. Het ondersteunen van leraren, ouders en commissies op het gebied van
intercultureel onderwijs en inclusie.
b. Het ondersteunen van de school met het uitdragen van de visie ten tijde van
opstartende school met wisselende locatie.
3.
Verbinding - Juist de verbinding tussen mensen maakt de school inclusief. Verbinding tussen
leerkrachten, tussen ouders onderling, tussen de school en de buurt, tussen de school en andere
scholen, tussen de school en andere instellingen en organisaties. Via verbinding verspreidt de
filosofie van de school zich over Amsterdam Noord en verder.
a. We initiëren verbindende activiteiten zoals een jaarmarkt en een schoolfeest voor
Vrienden, ouders en leerlingen.
b. We organiseren initiatieven om de buurt te betrekken bij de ontwikkeling van de
school
c. We inspireren ouders met bijeenkomsten en kennis delen op het gebied van
pedagogie, wereldbeeld en antroposofie.

d. Ouderbetrokkenheid organiseren via o.a. de volgende oudercommissies die een
aantal terugkerende schoolactiviteiten organiseren:
 commissie Ouderacademie
 commissie locatie (verhuizen, inrichten, …)
 commissie interculturele jaarfeesten
 commissie Jaarmarkt
 commissie IT / Website / communicatie
 commissie Groen
 commissie Kennis / bibliotheek / mediawijsheid

Inzet verenigingsinkomsten

Volgend uit de strategie verdelen we de lidmaatschapsgelden met de volgende verdeelsleutel.
Financiële ondersteuning WadW
Inclusie
Verbinding
Vaste kosten VV

Bestuur

Het bestuur bestaat uit;
 Nicolaar Heyning - Voorzitten
 Hayet Benkacem – Penningmeester
 Kasper Looije – Penningmeester
 ... - Communicatie -

Verdeelsleutel
80%
10%
10%
~ € 150,-

