Beleidsplan Stichting Kleurrijke Scholen (maart 2018)
Stichting Kleurrijke Scholen gevestigd op de Van Goudoeverstraat 9, 3814 BD te Amersfoort.
RSIN 8170 11 432 KvK inschrijfnummer 32118130
Contactpersoon: oprichter en waarnemend directeur Lonneke Sondorp
lsondorp@kleurrijkescholen.nl telefoonnummer 0610358442
Bankrekeningnummer: NL09INGB0005119518 t.n.v. Stichting Kleurrijke Scholen, Amersfoort
Doelstelling en doelgroep
Stichting Kleurrijke Scholen heeft als doelstelling het bevorderen van de integratie van kinderen in
het onderwijs, specifiek door de ondersteuning en inzet van ouders.
De stichting richt zich vooral op het ondersteunen van vrijwillige oudergroepen die zich inzetten om
gesegregeerde scholen weer een afspiegeling te laten zijn van de buurt.
Activiteiten
Vanaf de oprichting in 2006 tot en met 2011 heeft de stichting als een van de uitvoerders van de pilot
segregatiebestrijding, samen met het Kenniscentrum Gemengde Scholen en Forum. actief het antisegregatiebeleid van de Nederlandse overheid uitgevoerd. Meer dan 40 scholen en oudergroepen
zijn in deze periode door de Stichting ondersteund bij het wederom een afspiegeling worden van de
buurt.
Sinds 2011-2012 is de stichting wegens het ontbreken van beleid niet meer actief en initiërend
ondersteunend als boven omschreven. Wel is het zo dat de oprichter/directeur optreedt bij
activiteiten, in de media en als expert daar waar het om het tegengaan van onderwijssegregatie gaat.
Ouders, scholen en pers kunnen informatie vinden over het opstarten van een ouderinitiatief op de
website www.kleurrijkescholen.nl Ook is het mogelijk via mail of telefoon advies te krijgen over het
tegengaan van segregatie; de directeur is hiervoor beschikbaar.
Financiën
Stichting Kleurrijke Scholen werft op dit moment geen financiële middelen. De onkosten voor de
activiteiten van de stichting worden betaald vanuit het aanwezige vermogen.
Circa 1-2 keer per jaar wordt het Handboek Ouderinitiatieven besteld.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer R. Heusdens
Penningmeester: de heer G. Dijkema
Het bestuur van Stichting Kleurrijke Scholen is onbezoldigd en is alleen handelingsbevoegd indien
het andere bestuurslid hiermee instemt (vierogenbeleid)
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Het vermogen van de stichting was op 1 januari 2018 €49.303 en wordt aangehouden voor het
opstarten van activiteiten om de integratie van kinderen in het onderwijs te bevorderen.

