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Overige acties
Op 5 november neemt Leergeld
Zeist deel aan de Beursvloer
van Samen voor Zeist.
Op twee fronten wil Leergeld
contacten leggen met potentiële
partners. Op het terrein
van tekst schrijven en tekst
verzorgen hoopt Leergeld Zeist
ondersteuning te verkrijgen.
Voorts zal getracht worden om
met een of meer fondsen afspraken te maken over
vormen van cofinanciering van
de projecten van Leergeld Zeist.
Volgende stuurgroep bijeenkomst op 5 november.

Stand van zaken, algemeen
In de afgelopen periode hebben we als stuurgroep 1) met support van een
aantal van jullie de volgende stukken gereed gemaakt en voor zover nodig ook verzonden:
* het ontwerpbeleidsplan 2015-2016;
* het ontwerp van de akte van oprichting;
* de brief t.b.v. de contactpersonen van de middelbare scholen in Zeist;
* een notitie t.b.v. de leden van het Minimanetwerk op 4 november as.
als onderlegger voor het gesprek met deze leden;
* de tekst voor een artikel in de Nieuwsbode van 4 november as.;
* het verzenden van open brieven aan personen en instanties in Zeist
om met ons mee te zoeken naar geschikte bestuursleden en
kandidaten voor coördinatoren;
* aanvraag voor een projectsubsidie van het KfHeinfonds om informatie
over betalingsregelingen m.b.t. schoolkosten te ontsluiten en geschikt
te maken voor verspreiding naar ouders;
* last but not least: het ontwikkelen van een eigen logo voor leergeld
Zeist en een tweetal ondersteunende voorzieningen zoals een database
t.bv. de administratie van aanvragen en een eigen website.
1) De stuurgroep bestaat uit Jaap de Kruijf, Harry Siegersma, Marinus van Oijen,
Theo Rem en Graas Teuben.

Meer informatie op : www.leergeldzeist.nl
Vragen via : info@leergeldzeist.nl

Stand van zaken, acties
Mediagerichte acties
* Op 12 oktober hadden Marinus van Oijen en Graas Teuben een inter
view bij Slotstad Zeist annex de kans om via de Kabelkrant een op
roep voor bestuursleden en supporters te doen;
* Op 14 oktober plaatste de Nieuwsbode een oproep voor bestuursleden
en vrijwilligers.
Naar scholen in Zeist gerichte acties
* Op 27 oktober had Jaap de Kruif een gesprek met vertegenwoordigers
van een aantal scholen over het waarom van Leergeld Zeist;
* Contacten zijn gelegd met mogelijke intermediairs van middelbare
scholen waarmee verdere afspraken gemaakt kunnen worden over
vormen van samenwerking van Leergeld Zeist met het onderwijsveld;
* Op 17 november vindt een overleg plaats van het LEAZ, een platform
van het onderwijs in Zeist; leergeld Zeist kan mogelijkerwijs haar visie
zodanig etaleren dat vervolgstappen gezet kunnen worden.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen
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