
Onderwerp: Vrijwillige ouderbijdrage 

     

 

 

 

Aan ouders wordt jaarlijks per kind een ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten 

die niet tot het gewone onderwijs behoren. Deze financiële bijdrage is vrijwillig. 

 

Het wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen die in schoolverband en veelal door de 

ouderraad worden georganiseerd, zoals schoolreizen, het talentenfestival, Sinterklaas, 

kerstviering, Pasen, musical, afscheid groep 8 en de laatste schooldag.  

Deze activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en worden dus niet door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. 

 

Tijdens de zakelijke ouderavond wordt jaarlijks de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage over het afgelopen schooljaar gespecificeerd. Tevens wordt een inschatting 

gegeven waar het geld het komende jaar voor zal worden gebruikt.  

 

 

In de jaarvergadering zijn de volgende bedragen voorgesteld en goedgekeurd, deze zijn 

ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar: 

Groep 1, 2 en 3: € 35,- 

Groep 4, 5 en 6: € 45,- 

Groep 7:  € 55,- 

Groep 8:  € 80,- 

 

Jaarlijks worden deze bedragen volgens de consumentenprijsindex verhoogd, met een 

minimum van 2%, tenzij tijdens de zakelijke ouderavond anders wordt besloten.  

Voor leerlingen die na 1 januari worden aangemeld, wordt de helft van de vastgestelde 

bedragen gevraagd.  

 

De vrijwillige ouderbijdragen worden geïnd en beheerd door de 

“Stichting Derdengelden OBS De Eshoek”. De inning van de bedragen geschiedt op basis 

van een automatisch incasso of door het sturen van een factuur. 

 

De machtiging tot automatisch incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar 

stilzwijgend verlengd gedurende de periode dat het kind de basisschool bezoekt. Deze 

machtiging vervalt automatisch als uw kind de basisschool verlaat. 

 

Het is mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 

penningmeester van de ouderraad of met de directeur van de school. Indien het voor u 

niet mogelijk is deze vrijwillige bijdrage te betalen kunt u een meedoenpremie 

schoolgaande kinderen aanvragen op werkpleinbaanzicht.nl 

 

 

 


