
REANIMATIELES
IN HET OSSE ONDERWIJS
www.schoolvoorhart.nl



Wat is School voor Hart?
Reanimatietraining mogelijk maken in het onderwijs. 
Dat is het doel van School voor Hart! Alle leerlingen uit 
Oss en omgeving in het middelbaar onderwijs willen 
we op jonge leeftijd bekend maken met reanimatie en 
het gebruik van een AED. Daarvoor moeten leraren 
worden opgeleid als instructeurs en reanimatiepoppen 
en oefen-AED’s worden aangeschaft als trainings- 
materiaal.

Om dit doel te realiseren promoten we het belang van 
reanimatietraining. Ook werven we “supporters” die 
een financiële bijdrage willen leveren om reanimatie-
training in alle middelbare scholen in Oss mogelijk te 
maken. Een financiële bijdrage kan door sponsoring 
van een reanimatiepop, door een eigen reanimatietrai-
ning voor een groep van 6 volwassenen te reserveren 
of door een donatie via de website.

Op vrijdag 10 mei 2019 weten we of ons doel is bereikt. 
Op die dag maken we de opbrengst van onze actie 
bekend tijdens het evenement School voor Hart. Dit 
evenement wordt georganiseerd op de Talentencam-
pus in Oss.

Word ook Supporter
Doneren of aanmelden als supporter kan op: 
www.schoolvoorhart.nl
Voor € 275,- bent u al supporter en ontvangt u 
bijgaande display. 
Voor € 875,- krijgt u ook een reanimatietraining 
voor 6 volwassenen op 10 mei 2019.

Voor meer informatie mail naar: 
info@schoolvoorhart.nl

Ja, ik steun deze Actie
 � Ja, Ik ben supporter en plaats een display “School

voor Hart” a € 275,-

 � Ja, Ik ben supporter en plaats een display “School
voor Hart” en neem een reanimatiecursus af voor 6
personen a € 875,-

Bedrijfsgegevens voor factuur
Bedrijfsnaam

Naam

Adres

Postcode 

Plaats

Telefoon

E-mail

 � Ik wil geen vermelding op de site schoolvoorhart.nl
en tijdens het event op 10 mei

Handtekening

Stuur een foto van dit formulier naar 
info@schoolvoorhart.nl

School voor Hart is een gezamenlijk initiatief van 
de partnerorganisaties: Lions club Oss de 
Maashorst; Het Hooghuis; Maaslandcollege; 
Talentencampus Oss; Rabobank Oss Bernheze; 
Sport Expertise Centrum (SEC).
Hartstichting(mede mogelijk gemaakt door)


