
Heemstede, september 2012 
 

Betreft:  vrijwillige bijdrage Stichting “Vrienden van de Ark” 
 
Beste ouders, 
 
De Ark is een basisschool die er naar streeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. De 
onderwijsinspectierapporten van de laatste jaren tonen aan dat de Ark succesvol is in dit 
streven en dat is iets om trots op te zijn! 
Het is voor de schoolleiding dan ook van groot belang om dit kwaliteitsstempel te kunnen 
blijven garanderen. Dit is in de huidige tijd, waarin de overheid stevige bezuinigingen in het 
onderwijs doorvoert, bepaald geen eenvoudige zaak. Gecombineerd met teruglopende 
leerlingaantallen in Heemstede is er dus sprake van een stevige uitdaging.  
 
Met de omvang van de huidige geldstromen is het duidelijk dat er in de komende jaren de 
nodige lastige keuzes moeten worden gemaakt om te bepalen wat wel en wat niet meer 
haalbaar is. En daarbij lijkt het onontkoombaar dat we zullen moeten inleveren op de hoge 
kwaliteit van ons onderwijs!! 
 
Een werkgroep van ouders is tot de conclusie gekomen dat het oprichten van een 
steunstichting passend is in de gegeven situatie. Recentelijk is dan ook met hulp van 
notariskantoor Smith Boeser van Grafhorst (Haarlem) de stichting “Vrienden van Basisschool 
de Ark” in het leven geroepen. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het behoud van 
onderwijskwaliteit middels het werven van financiële middelen. 
 
De noodzakelijke financiële middelen zullen door de genoemde stichting via alle mogelijke 
wegen worden aangetrokken. De belangrijkste route zal naar onze hoop via u lopen: de  
betrokken oudergroep van onze schoolgaande kinderen. 
 
Daarom vragen wij alle ouders om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van 100,- euro per gezin. 
Genoemd bedrag is vastgesteld na overleg met de verschillende werkgroepen, de 
schoolleiding en de medezeggenschapsraad, en staat los van de jaarlijkse bijdrage aan de 
Ouderraad. Natuurlijk is het mogelijk om een hoger bedrag te storten, hetzij persoonlijk hetzij 
via uw bedrijf. 
Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid om uw bijdrage fiscaal aftrekbaar 
te maken via de periodieke schenking. Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt u contact 
opnemen met het bestuur van de stichting of de informatie raadplegen op de website van de 
school www.arkheemstede.nl.   
  
De door de stichting ontvangen en afgedragen gelden zullen door de schoolleiding in overleg 
met medezeggenschapsraad zorgvuldig worden besteed. Voorbeelden van noodzakelijke 
investeringen zijn: 

- Behoud van de huidige capaciteit aan onderwijsondersteuning door onderwijs-
assistenten waardoor er meer aandacht is en blijft voor de individuele leerling 

- De aanschaf van de software behorende bij de nieuwe verbeterde reken(les)methodiek 
- Uitbreiding van de leesboeken in de klassenbibliotheek 
- Behoud en mogelijke uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de “plusroute”   
- De organisatie van een muzikaal en cultureel project tijdens het schoolproject  

Eventuele eigen ideëen kunnen aan de MR doorgegeven worden, die dat verder zal bespreken. 



Het stichtingsbestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, een afgevaardigde van 
de medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding: 
 
Bestuursvoorzitter is Alfred Busé (lid van de MR en vader van Daniëlle gr 6 en Marc gr 4) 
Secretaris en penningmeester is Marc Janssen (vader van Julia in gr 6) 
Afgevaardigde van de schooldirectie is Suzanne Confurius 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage van 100,- euro of meer over te maken op 
rekeningnummer 62.69.95.582 ten name van “St. vrienden basisschool de Ark” . 
 
 
Wij hopen van harte op een positieve ontvangst van dit schrijven! 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over dit schrijven kunt u zich wenden tot: 
 
 
Marc Janssen 
Telefoon overdag: 06 – 55 74 65 58 
Privé: 023 – 547 36 00 
Email: m.janssen@bosch-vaart.nl 
 
Alfred Busé 
Telefoon: 06 – 2933 23 25 
Email: alfred.buse@gmail.com 
 
 
 
 
 


