
 

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Landje (versie 9 februari 2022) 

 

Stichting Vrienden van het Landje wil Openbare Basisschool het Landje ondersteunen in haar 
kunstzinnig onderwijs. 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” is in 2009 opgericht om: 

1. Extra (culturele) schoolactiviteiten en projecten te ondersteunen en bij te dragen aan 
verwerving en onderhoud van extra leermiddelen voor de Openbare Basisschool (OBS) het 
Landje te Rotterdam 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 

Stichting Vrienden van het Landje onderschrijft en ondersteunt de visie van basisschool het Landje 
waarin ze aangeeft dat “Kunstzinnige en culturele ontwikkeling leiden tot een betere emotionele 
weerbaarheid, meer mogelijkheden jezelf te uiten en betere leerprestaties.” Cultuureducatie draagt 
bij aan een beter, rijker, leerklimaat, doordat het: 

1. coöperatief leren stimuleert (door samen te werken, gezamenlijk problemen op te lossen en 
een beroep te doen op elkaars kwaliteiten), maar ook individueel leren. 

2. ruimte biedt voor eigen initiatief en ‘respectvol omgaan met elkaar’ te ervaren en te oefenen 
3. inspiratie aanreikt uit vele culturen en achtergronden 
4. een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling 'goed-fout'. 
5. op meerdere intelligenties een beroep doet. Hierdoor kunnen kinderen (onbewust) de 

discipline vinden waarin zij zich het beste kunnen uiten: Muziek, dans, beeldende vorming, 
filosofie of drama. 

6. helpt om kerndoelen van andere leergebieden te bereiken: Kunst en cultuur sterken de 
verbeeldingskracht waardoor je op zaken kunt reflecteren.  

De ‘ 21st century (learning) skills’  (vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen om goed in 
een ‘kennissamenleving’ te kunnen functioneren) biedt de school zoveel mogelijk in kunstzinnig 
onderwijs aan:  bijvoorbeeld samenwerken, probleemoplossend denken, buiten bestaande 
kaders denken, het kunnen  vormen en verwoorden van je mening en creatief denken.  
De inzet van de methode ‘kinderen en hun sociale talenten’ draagt hier ook aan bij. 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” heeft daarom als doelstelling: 

1. Het financieel ondersteunen van kunstzinnig onderwijs van basisschool het Landje 
2. Het mede vormgeven van het kunstzinnig onderwijs 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” wil haar doelstellingen bereiken in de komende periode door: 

1. Schoolactiviteiten te ondersteunen die niet uit andere, reguliere, middelen betaald kunnen 
worden 

2. Dit zichtbaar maken (ouders, kinderen, leraren) en ouderbetrokkenheid hierin te organiseren  
3. Inspiratie via interessante netwerken / kunsteducatie aanpak elders / contact met LKCA 



 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” verwerft geld voor haar activiteiten door middel van: 

1. Giften van ouders of overige betrokkenen bij de school 
2. Fondsenwerving middels schoolacties, bij gemeentelijke instellingen etc. 
3. Subsidies 
4. Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” beheert haar vermogen: 

1. Op een spaarrekening van een in Nederland gevestigde bankinstelling 
2. De stichting mag geen leningen of schulden aangaan 
3. De stichting heeft geen winstdoelstelling 
4. De stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders 
5. In redelijkheid door bestuurders gemaakte onkosten worden door de stichting vergoed 
6. De stichting administreert haar inkomsten en uitgaven 

 

Stichting “Vrienden van het Landje” besteed haar opgebouwde vermogen door: 

1. Stichting “Vrienden van het Landje” beoordeelt verzoeken van de ouderraad en beoordeelt 
en geeft akkoord op het Kubas plan en daaruit voort vloeiende projecten. 

2. Bestuur of leden van het bestuur kan/kunnen niet zelf een bestedingsverzoek indienen. 
3. Het bestuur zal een aanvraag alleen goedkeuren als voorgestelde activiteit of leermiddelen 

aan (nagenoeg) alle leerlingen ten goede zal komen 
4. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande richtlijnen afwijken. 
5. Een gift of subsidie kan door de gever bij voorbaat bestemd worden voor een bepaalde 

besteding, mits deze in overeenstemming is met het beleidsplan 
6. Besluitvorming aangaande de aangevraagde besteding zal geschieden volgens het hierover 

gestelde in de statuten 
7. Het bestuur zal binnen vier weken, schoolvakanties niet meegeteld, een besluit nemen over 

een aanvraag voor een besteding.  
8. Het bestuur zorgt voor een goede uitwisseling met de medezeggenschapsraad en de 

ouderraad van het Landje  
9. Eens per jaar zal het bestuur een jaarverslag publiceren waaruit blijkt: 

a. De hoogte van de ontvangen gelden (anoniem) 
b. De bedragen besteed aan goedgekeurde bestemmingen 
c. De gemaakte kosten, uitgesplitst per post 
d. De gedane onkostenvergoedingen per bestuurder 
e. De kaspositie 

10. Het bestuur zal minstens 6 maal per jaar vergaderen 
11. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar vindt een actualisatie plaats welke activiteiten uit het 

Kubas plan ten lasten komen van Stichting “ Vrienden van het Landje”  
12. De school stuurt per kwartaal een overzicht van uitgegeven kosten op naam van de stichting 

en zorgt voor een totaaloverzicht van de gemaakte kosten bij einde schooljaar. 

 


