
 

 

Project ‘Children are our greatest treasure. They are our future’  
 

 

Projectonderdeel Doel Bedrag 

Verbeteren van het dak in de bestaande 
bouw, zowel bij de 9/10e grade als bij de 
3/4e grade 

- Verbeteren leefomgeving en  
   daarmee de kwaliteit van    
   onderwijs 
 

€           1.500 

Aanschaf grond of long-term lease 
constructie formaliseren zodat 
toekomst school gewaarborgd is. Eigen 
watervoorziening garanderen. Verlagen 
vaste lasten. 

- Bestaansrecht school  
   garanderen. (€ 5.000 voor 6 ha.     
   grond)  
- Zelfredzaamheid/  
   onafhankelijkheid vergroten    
   door eigen watervoorziening  
   (slaan eigen put € 10.000) 
- Verlagen vaste lasten school 
 

€         15.000 

Aanschaf 50 schoolbanken - Verbeteren leefomgeving 
- Verbeteren kwaliteit onderwijs 

€           2.500 

Opzetten wekelijkse levering en ter 
beschikking stellen van middelen/ 
producten t.b.v. gezondheid zoals 
paracetamol, pleisters, tampons, 
condooms et cetera.  

- Verbeteren gezondheids- 
   omstandigheden 
- Voorkomen vroegtijdige  
   zwangerschappen 
 

€            2500 

Verrichten klein onderhoud zoals 
verven, timmerwerk en vervangen 
materialen 

- Verbeteren lesomstandigheden 
- Verbeteren kwaliteit van  
   onderwijs 

€           1.000 

Verdere uitbreiding kostschool, creëren 
meer plekken voor kinderen die op 
grote(re) afstand wonen  

- Bieden van onderwijs aan  
   kinderen die afgelegen wonen 
- Geven van kansen tot zelf- 
   ontwikkeling en –ontplooiing  

€           1.500 

Conciërge, 3 dagen per week ingezet 
houden op school  

- Verhogen kwaliteit van  
   onderwijs 
- Verhogen veiligheid 
- Verbeteren leefomgeving en    
   bewustzijn hiervan 
 

€              857 
 
Jaarsalaris 
(€ 617) 
Onderhoudsbu
dget 
(€ 240) 
 
 

Aanschaf en/of overnemen van 
bestaande schoolbus met brandstof en 
onderhoud 

- Vergroten mobiliteit 
- Verhogen zelfredzaamheid     
   school 
- Mogelijkheid voor meer  
   kinderen om school te  
   bezoeken 
 

€           6.000 

Aanstellen extra onderwijskracht - Verhogen kwaliteit van  
   onderwijs 
- Vergroten van de kansen voor     
   kinderen de moeilijker        

€         10.000 
 
 



 

 

   aansluiting vinden bij het  
   leerniveau 

Excursies ten behoeve van 
kennisontwikkeling en loopbaankeuzes 
naar locaties als politie, brandweer, 
defensie, ziekenhuis en lodges.  

- Verhogen algemene kennis 
- Verhogen kennis arbeidsmarkt 
- Verhogen kansen op de    
   arbeidsmarkt 
 

€           2.100 
 
voor 70 
kinderen 
 

Her-/bijscholing leerkrachten - Verhogen kwaliteit van  
   onderwijs 
- Verbeteren continuïteit school 
 
 

€           3.000 

   

 Totaal €        45.957 
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