5. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage (graag in de eerste schoolweek inleveren)
Geachte ouder / verzorger,
Uw kind is op dit moment ingeschreven als leerling(e) van onze school.
Naast het normale onderwijs organiseren wij ter verbreding van het onderwijs een aantal activiteiten.
Voor deze activiteiten stelt het rijk geen of te weinig middelen beschikbaar. Om deze zaken toch te
kunnen realiseren vragen wij van u ouderbijdragen, die voor het huidige schooljaar zijn vastgesteld op €
40,84 totaal  per kind. Dit bedrag wordt gebruikt voor de volgende activiteiten:
 Activiteit                                                                  geraamd bedrag
a. Festiviteiten en evenementen voor
de kinderen
€ 28,14
a. Het aanschaffen van nieuwe en
aanvullende leermiddelen en
culturele evenementen
€ 12,70
                                                                                         -----------Totaal ouderbijdragen
€ 40,84

keuze
ja / nee
ja / nee

De ouderbijdragen zijn vrijwillig. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich met
bovenstaande akkoord en verplicht u zich dit bedrag geheel en tijdig te voldoen. De regels maken het
mogelijk, dat de school kan besluiten om een leerling niet deel te laten nemen aan activiteiten waar
men niet voor heeft betaald. Leerlingen, die tijdens het lopende schooljaar op onze school komen,
krijgen een reductie van € 4,08 voor elke hele maand dat zij nog niet op school zijn geweest. Een
schooljaar bestaat uit 10 maanden. De eerste maand van het jaar is september. De directeur kan op
grond van een verzoek besluiten tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van vrijstelling van betaling van
de ouderbijdrage.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het schooljaar waarin uw kind op school komt en steeds
stilzwijgend met één schooljaar verlengd zolang uw kind(eren) op onze  school zit(ten), tenzij voor 1 juli
voorafgaand aan het volgend schooljaar schriftelijk deze overeenkomst wordt opgezegd.
DE OUDER(S) / VERZORGER(S) VAN
Naam leerling: ………………………………………………………………… groep:
………………………………
Naam ouder:
…………………………………………………………………………………………………………...
Plaats:
……………………………………………………………………………Datum:………………………………
Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………

Wij verzoeken u vriendelijk deze overeenkomst in te vullen en te retourneren.

