
 

 

 

Zutphen,  23 september 2020 
 
Betreft vrijwillige ouderbijdrage 
 
Beste ouders, 
De overheid verstrekt de school een subsidie waar primair onderwijs voor geboden moet worden. 
Hier zijn scherpe regels voor. Deze basisvoorziening is voor alle scholen gelijk. Indien een school meer 
wenst te bieden, zullen de extra kosten door de school zelf gedragen moeten worden. Wij willen 
vrijeschoolonderwijs bieden dat meer omvat dan de overheid als norm vergoedt. Dit kost extra geld.  
 
Om de extra’s te kunnen bieden is er een bijdrage per kind nodig. Daarom doet de school ieder jaar een 
dringend beroep op ouders voor een vrijwillige financiële bijdrage om dit te kunnen realiseren.  
Als richtlijn hanteren wij een bedrag tussen de €250 en €500. Bij de bepaling van de vrijwillige bijdrage 
willen wij uitgaan van het draagkrachtprincipe: de sterkste schouders dragen de zwaarste last.  
 
Wat wordt er met deze vrijwillige ouderbijdrage gedaan? 
In de bijlage vindt u het overzicht waaraan we de vrijwillige ouderbijdrage besteden. Het afgelopen 
schooljaar hebben we deze begroting helaas niet kunnen realiseren. Er is €24.763 minder binnen 
gekomen dan begroot. Zie bijlage Verantwoording Ouderbijdrage 2019-2020, waarin u ook kunt 
terugvinden waar uw bijdragen aan zijn besteed. 
Waarschijnlijk ligt hiervan de oorzaak in het feit dat we overgestapt zijn op een nieuwe vorm van 
innen, waarin onduidelijkheid bleek te zijn gegeven over het verschil tussen het vrijwillige basisbijdrag 
€75 en de extra vrijwillige bijdrage.  Wij hopen dit nu duidelijker gecommuniceerd te hebben en hopen 
zo dit jaar wel de begroting met elkaar te kunnen realiseren.  We danken u wederom alvast hartelijk 
voor uw vrijwillige bijdrage.  De school heeft het hard nodig.  
 
De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door deze vrijwillige 
ouderbijdrage.  De realisatie en kwaliteit van de extra’s zijn wel afhankelijk van de totale vrijwillige 
ouderbijdrage die de school ontvangt. Wij hopen dan ook dat alle ouders bij willen dragen. 
 
Ouderbijdragen gaat ook dit schooljaar weer via Schoolkassa. Het is een betaalverzoek voor de 
vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021. Zoals elk jaar vragen we een vrijwillige basisbijdrage 
van € 75,- per kind voor de klassenpot wat gebruikt wordt voor o.a. schoolreisjes, excursies en 
jaarfeesten.  
Er worden veel activiteiten per klas gedaan waar uw kinderen aan deelnemen.  
De extra vrijwillige ouderbijdrage hebben we nodig om het vrijeschoolonderwijs goed vorm te kunnen 
blijven geven. Als richtlijn vragen wij een bedrag tussen €250 en €500. Dit is inclusief het vrijwillige 
basisbedrag van €75.    Zie begroting ouderbijdrage 2020-2021. 
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Betaling: 
In de mail van Schoolkassa die u ontvangen heeft staat een button “factuur betalen” waar u op kunt 
klikken. De keuze is éénmalige storting of in termijnen betalen. Er staat standaard € 250,-. Wilt u het 
bedrag verminderen/vermeerderen dan kunt het bedrag aanpassen. Door daarna op de link te klikken 
kunt u de betaling doen via I-deal.  
Bij vragen kunt u bellen naar school of mailen naar administratie@vrijeschoolzutphen.nl   
 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en zien uw vrijwillige bijdrage graag 
tegemoet. 
 
Hartelijke groet, 
MR Zonnewende: Matthijs Hofman, Korine Scheeres, Mischa Burm,  
Gabrielle Roeterink, Petra van der Velde, Rozemarijn Mulder 
Directie: Ceciel Wolfkamp 
 

 

 

 


