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Zutphen,

15 september 2017

Betreft 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 van gemiddeld €250 per kind nodig (€35 per maand over 7 maanden).
De school doet daarom ook dan ieder jaar een dringend beroep op ouders voor een vrijwillige financiële bijdrage om dit te
kunnen realiseren.
Wat wordt er met deze vrijwillige ouderbijdrage gedaan?
In de bijlage vindt u het overzicht waaraan we dit jaar de ouderbijdrage willen besteden. Het afgelopen schooljaar
hebben we – in tegenstelling tot het jaar daarvoor- deze begroting kunnen realiseren dankzij uw bijdrage. Daar zijn we
heel blij mee. We hopen dat het ok dit jaar weer gaat lukken.

Schriftelijke overeenkomst en verantwoording
De school is verplicht om voor de ouderbijdrage jaarlijks een schriftelijke overeenkomst met de ouder(s)/verzorger(s) af
te sluiten. Daarom vragen wij bijgaand formulier in te vullen en af te geven bij de administratie. Het bedrag kan op een
daarvoor speciaal bestemd bankrekeningnummer gestort worden zodat inzichtelijk blijft hoeveel ouderbijdrage er binnen
is gekomen en welke uitgaven daarmee gedaan zijn. De school legt hiervoor verantwoording af aan de MR.
Wij willen uitgaan van het draagkrachtprincipe en solidariteitsprincipe: de sterkste schouders dragen de zwaarste last en in
alle klassen is de bijdrage even hoog.
De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door deze ouderbijdrage.
De realisatie en kwaliteit van de extra’s zijn wel afhankelijk van de totale ouderbijdrage die de school ontvangt. Wij
hopen dan ook dat alle ouders naar vermogen bij willen dragen.

Hieronder kunt u de hoogte van de ouderbijdrage bepalen aan de hand van de adviestabel:
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Adviestabel ouderbijdrage
Belastbaar inkomen (2015)
< € 15.000

Per kind
1,25%

€ 15.000 - €25.000

€ 250,00

€25.000 - €35.000

€ 375,00

€35.000 - €45.000

€ 500,00

€45.000 - €55.000

€ 625,00

> € 55.000

1,25%

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en zien uw bijdrage graag tegemoet.

Hartelijke groet,
MR Zonnewende:
Arthur Aalsma
Maarten Wolzak
Michiel Kaatman
Gabrielle Roeterink
Annemieke Stout
Petra van de Velde
Directie:
Ceciel Wolfkamp
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Waar willen wij het komend schooljaar de
ouderbijdrage aan uitgeven?
Begroting ouderbijdrage 2017-2018:

1. Klassenbudget:

Totaal €22.370,-

Wordt als volgt verdeeld:
a. Klassenpot per klas:
Voor: Attenties zoals verjaardagcadeau, afscheidscadeau, bloemetjes, meel,
verkleedkleding, lappen en extra materialen.
Kleuterafdeling
1000
kleuterklas 1
400
kleuterklas 2
400
kleuterklas 3
400
klassen 1, 1&2, 2, 600 (elk 200)
klas 3
350 ivm ambachten
klas 3&4
350 ivm ambachten
klas 4
200
klas 5
200
klassen 6
400 (elk 200)
Totaal klassenpot:

-4.300

b. Specifieke materialen alle klassen:
-9.500
Voor: Extra’s, zoals fluiten, verbruiksmateriaal van natuurlijke materialen, zoals bijenwas
krijtjes, stockmarverf, haren penselen, houten meubilair, echte wol en katoen bij handwerken,
transparantpapier, wandversiering, etc.
c. Extra schoolreisjes en Hapskamp:
Schoolreisje klas 1 en 2 €5,- per ll. 84 ll
Schoolreisje klas 3 en 4 (Openlucht museum/Dierentuin) €25,- per ll. 88 ll
Hapskamp klas 5
€65,- per ll. 30 l.l.

- 4.570
(€ 420)
(€2200)
(€1.950)

d. Jaarfeesten alle klassen
e. Excursies (Dagjes uit, schoolvoetbaltoernooi) alle klassen

-2.000
-2.000
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Totaal €28.085

2. Algemene bijdrage:
Wordt als volgt verdeeld:
a. Groene lijn door de school
Heemkunde Klas 1 en 2
Boerderij Klas 3&4
Vakleerkracht tuinbouw
Vakleerkracht koor en pianobegeleiding concert

- 500
- 6.000
-15.000
- 1.700

b. Vrije School cursussen
Zomercursus/lerarenconferentie

-1.000

c. Lidmaatschap vereniging voor vrije Scholen

-3.885

Totaal:
Klassenbudget:
Algemene bijdrage
Subtotaal

€22.370
€28.085
€50.455
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