
 

Ouders van Waldorf aan de Werf worden lid van de 
vriendenvereniging. De vriendenvereniging gebruikt de inkomsten 
uit de lidmaatschappen en donaties om de school financieel te 
kunnen ondersteunen in deze extra kosten. Onze startende school 
heeft dit geld hard nodig. WADW is een startende school en krijgt 
minder overheidssteun dan bijvoorbeeld een school die volgroeid is. En het inclusieve 
Waldorf onderwijs vraagt om extra kosten. Bij alle ondersteuning vanuit de 
vriendenvereniging wordt gelet op inclusie en het tegen gaan van kansenongelijkheid, 
zonder dat dit ten koste gaat van de visie van de school. 
 
De afgelopen jaren bestond het bestuur van de vriendenvereniging uit ouders van het 
eerste uur, ouders met kinderen in de 3e klas. Het bestuur van de vriendenvereniging wil 
een afspiegeling zijn van de school en zoekt voor het komend schooljaar twee nieuwe 
bestuurders. Ouders met kinderen in de 2e klas, 1e klas of in de kleuterklassen. 
 

1. Bestuurslid - Secretaris 
 
Eens per maand kom je samen met de rest van het bestuur voor overleg. Affiniteit met het 
schrijven van teksten voor de website of de nieuwsbrief is een pre. Daarnaast beantwoord 
je mails van de vriendenvereniging en schrijf je de notulen.  
 
Ben je daadkrachtig, doelgericht en heb je een hands-on mentaliteit? Vind je het leuk om te 
verbinden en bij te kunnen dragen aan de ambities van de school? Meld je dan aan!  
Voor meer informatie mail naar vriendenvan@wadw.school 
 

2. Organisator(en) Ouder Academie.   
 
Waldorf aan de Werf heeft het streven een school te zijn waarbij inclusie en intercultureel 
onderwijs de belangrijkste focus is. Een Waldorf school waar het belang van inclusie en het 
tegengaan van kansenongelijkheid wordt benadrukt. Een school die een echte afspiegeling is 
van de buurt en de samenleving.  
 
De vriendenvereniging zet zich, naast de financiële steun voor de school, ook in om de 
school te verrijken met verschillende activiteiten. Een onderdeel hiervan is de 
ouderacademie. Voor het komende schooljaar zoeken de vriendenvereniging een ouder(s) 
die de organisatie van de ouderacademie op zich willen nemen. Dit betekent concreet het 
organiseren van enkele avond(en) waarin de ouders door externe experts worden bijgepraat 
over onderwerpen als inclusief opvoeden en inclusief onderwijs.   
 
In een eerdere sessie gingen we in op de vragen als wat is inclusief onderwijs, wat niet en 
welke rol speelt inclusie in de huidige samenleving. Hoe zit het met privileges, hoe word je ze 
gewaar en hoe kan je ze zinvol inzetten? 
 
Ben je creatief, organisatorisch en heb je een hands-on mentaliteit. Vind je het leuk om te 
verbinden en bij te kunnen dragen aan de ambities van de school? Meld je dan aan! Mail 
naar vriendenvan@wadw.school 
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