
 

 

                                                                                                                                        

De school kent sinds enkele jaren een Anbi status. Om de Anbistatus te hebben, moet voldaan worden aan een 

aantal voorwaarden. Al deze voorwaarden hebben wel ergens een plaats op onze website. Wij vinden het echter 

belangrijk dat u in  één oogopslag kunt zien met wie u te maken heeft. Hier vindt u onze belangrijkste gegevens 

overzichtelijk op een rij: 

Naam 

De officiële naam van de school is Rehobothschool ZOK Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen. 

RSIN nummer 

Ons RSIN nummer  is 857089043 

Contactgegevens 

Rehobothschool Hoofdgebouw    Rehobothschool Dependance 

Anjerstraat 2      Laan van Leeuwenstein 6 

4191 KZ Geldermalsen     4191 NB Geldermalsen 

Telefoon: 0345-571192 

E mail: info@rsgm.nl 

Doelstelling 

De school wil basisonderwijs verzorgen op Reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods 

Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als 

op de Schrift gegrond. 

Actueel beleidsplan 

De hoofdlijnen van het werk dat onze school doet, is ondergebracht in  ons schoolplan 2019-2023. Op basis van 

dit opvoedingsdoel hebben wij vijf kernwaarden geformuleerd: Verantwoordelijkheid, duidelijkheid, betrokkenheid, 

respect en talentontwikkeling. Deze kernwaarden zijn leidend voor de invulling van ons onderwijs.  

Onze school wordt enerzijds bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, anderzijds is de school aangewezen op 

gelden van derden (waar onder ouders) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor 

hebben wij een vrijwillige bijdrage van ouders nodig en zijn wij op zoek naar nieuwe mogelijkheden om extra geld 

te werven. 

Wij hebben als instelling geen winstoogmerk. Naast een bepaald buffervermogen, worden extra gelden niet 

opgepot maar in onderwijs en aanverwante projecten geïnvesteerd. 

Vanuit ons ideële gedachtengoed zetten wij acties op touw én halen wij wekelijks geld op voor projecten in de 

wereld die onze naaste voorzien in hun eerste levensbehoefte of  hun educatie naar een hoger niveau brengt. 

Bestuurssamenstelling &  het beloningsbeleid  

De leiding van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid zoals ook vastgelegd in de cao PO. De 

leden van het bestuur ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. De leden van de Raad van Toezicht 

ontvangen geen vergoeding.  

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; De Rehobothschool maakt 

jaarlijks een bestuursverslag. De publieksversie van het bestuursverslag wordt jaarlijks aan de ouders en 

belanghebbenden verstrekt. Op de website is het bestuursverslag te raadplegen.   


