
‘KPOA doet en viert’       

Op dinsdag 27 september as. viert KPOA, de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort 

e.o. haar 25 jarig bestaan. Dit markeren wij met een gezamenlijke studiedag in het teken van 

burgerschapsvorming, een wettelijk verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod in basisscholen. 

Basisscholen in Nederland zouden volgens de onderwijsinspectie meer werk moeten maken van het 

ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid en het kritisch leren nadenken over de 

samenleving. Om het gesprek over deze bredere invulling van onze burgerschapsopdracht een extra 

impuls te geven, viert KPOA haar jubileum middels ‘KPOA doet en viert’ een vrijwilligersdag  à la ‘NL 

Doet’.   

We zijn daarbij als vrijwilliger te gast bij organisaties met een maatschappelijke opdracht, die zich 

richten op het welzijn en de zorg voor mensen en natuur. Organisaties die zich inzetten om 

kwetsbare jongeren en ouderen met een fysieke of mentale beperking of buren die in armoede 

leven een waardig bestaan te geven. Ongeacht hun maatschappelijke, etnische achtergrond of 

seksuele geaardheid. En organisaties die zich inzetten voor behoud van de natuur en bescherming 

van dieren. 

Door er niet alleen over te praten maar ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken, 

proberen we het belang van maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen en elkaar te 

inspireren om in het onderwijs aan leerlingen daar bewust meer aandacht aan te besteden.  

Met onze ruim 500 medewerkers vieren we deze dag vanuit onze KPOA kernwaarden in 

‘Verbondenheid’ met anderen SAMEN!  Ook om in gesprek te gaan over het ‘Vakmanschap’ van deze 

maatschappelijke organisaties, het ‘Vertrouwen’ dat zij uitstralen naar mens en natuur en de 

inspiratie die wij hieruit kunnen opdoen voor ons onderwijs.  

De handen worden ook letterlijk uit de mouwen gestoken: 

• Houten lambrisering in de woongangen schuren en verven van Stichting Sprank/Hart van 

Vathorst  

• Schilderen en een omheining maken bij Zorgboerderij Blommendal 

• Pannenkoeken bakken, wandelen en fietsen met een duofiets met bewoners van  Bartimeus 

in Doorn 

• Hondenvelden aanvegen en kattenmandjes schoonmaken bij Dierenbescherming 

Amersfoort 

• De tuin rust-klaar maken voor Zorg erf Land in Zicht in Amersfoort 

• Ezelverzorging bij de Ezelsociëteit in Zeist 

• Helpen bij de campingweek voor ouderen bij Accoladezorg, locatie De Wijngaard in Bosch 

en Duin 

• Producten van de Groente & Fruitbrigade die zij binnen krijgen van telers en andere 

bedrijven sorteren en her-verpakken voor in de voedselpakketten voor de Voedselbank 

• Samen met ouderen van zorginstelling Vecht en IJssel een dagje naar Dierenpark 

Amersfoort en samen zingen en een gezellige dag verzorgen voor de bewoners die niet zo 

mobiel zijn. 

En nog veel meer....  

We sluiten de dag af met een ontmoeting van alle medewerkers van KPOA. Wij delen onze 

ervaringen tijdens een lekker etentje en we vervolgen de jubileumviering met een mooi 

avondprogramma. 



 

 

 

Bestuurlijke samenwerking KPOA en SKOSS 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Voor de zomer informeerden we u over het proces van verkenning voor bestuurlijke samenwerking 

tussen KPOA en SKOSS. Inmiddels zijn we wat stappen verder. Er zijn een aantal besluiten genomen 

en het plan van aanpak is verder uitgewerkt. 

In bijgaand filmpje vertellen we u meer over de volgende stappen die we gaan zetten. Het filmpje is 

te bereiken via deze link: https://youtu.be/aGwelwmhLkI 

Voor medewerkers is er een SharePoint pagina waar zij altijd alle informatie kunnen vinden. Heeft u 

vragen, neem dan contact op met de schoolleider van de school van uw kind. 

Martijn van Elteren en Winfried Roelofs 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaGwelwmhLkI&data=05%7C01%7Ck.botterblom%40kpoa.nl%7C35a4d96971724a200af808da958924e8%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637986713505797579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tJ91c6wVirBFG8OMXO6Ev%2BzgixQ4rW8P%2BoGmHu2hy90%3D&reserved=0

