De ouderbijdrage
Ouders en/of verzorgers zijn vrij in hun keuze om de jaarlijkse, niet wettelijk verplichte, ouderbijdrage te
voldoen. Met uw ouderbijdrage worden activiteiten betaald, die niet tot het gewone lesprogramma behoren
en ook niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald worden. De school ontvangt
hiervoor dus geen budget en moet dit zelf financieren en organiseren. De activiteiten die uit de ouderbijdrage
worden betaald zijn onder andere de festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Carnaval, alsmede het
jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp. Wilt u dat uw kind hieraan deelneemt, dan verzoeken wij u
vriendelijk doch dringend de ouderbijdrage over te maken.
Daarnaast organiseert de ouderraad een keer per jaar een activiteit (plantjesmarkt, fancy fair) om extra
middelen te verkrijgen. Met deze extra gelden kunnen wij bijvoorbeeld het speelmateriaal uitbreiden of
nieuwe boeken aanschaffen voor de bibliotheek.
Ook voor dit jaar zal de ouderraad voor de te verzorgen activiteiten over de nodige financiële middelen moeten
kunnen beschikken.
Overzicht van de ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2015-2016 gelden onderstaande tarieven:
Groep 1 en 2
€ 40,00
Groep 3 tot en met 7
€ 45,00
Groep 8
€ 100,00
Indien uw kind(eren) in de loop van het schooljaar start(en), zal de hoogte van de ouderbijdrage afhankelijk zijn
van de activiteiten die nog plaats zullen vinden.
Wij vragen u de bijdrage voor 1 oktober 2015 over te maken op ons bankrekeningnummer
NL75 RABO 0310 0164 28 ten name van Ouderraad Willibrordus, onder vermelding van: ouderbijdrage “naam
kind en groep”.
Onze voorkeur gaat echter uit om te betalen via een door u af te geven automatische incasso. Een
machtigingskaart kunt u ophalen bij uw bank, de directeur of de penningmeester.
Indien u de ouderraad reeds gemachtigd heeft zal de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 omstreeks 1
oktober 2015 van uw rekening geïncasseerd worden.
Aan de ouders/verzorgers waarvan wij op 1 oktober 2015 de ouderbijdrage nog niet hebben mogen ontvangen,
sturen wij een herinneringsnota. Hiervoor brengen wij € 2,50 aan administratiekosten in rekening.
In overleg met de penningmeester is het mogelijk in twee termijnen te betalen. Bij het niet voldoen van de
ouderbijdrage, bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren) niet mee kan (kunnen) met het schoolreisje en of het
schoolkamp. Uw kind(eren) krijgt(en) dan een gewoon schoolprogramma aangeboden.
Er zijn financiële regelingen voor ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet (of niet volledig) kunnen
voldoen. Neem hiervoor tijdig contact op met de directie van de school of de ouderraad. Uw verzoek zal
discreet behandeld worden.
Voor deelname aan diverse sportevenementen buiten schooltijd geldt een eigen bijdrage. Bij deze
evenementen staat het sportieve karakter voorop.

