
 

 
 
 

 
Regels ouderbijdrage 

 

 

 

1. De ouderbijdrage is totaal 50 euro per kind per schooljaar. Daarvan 

is 25 euro bestemd voor de schoolreis. De hoogte van dit deel is voor 

elk kind gelijk ongeacht het moment van instroom op school. Het 

andere deel is afhankelijk van de instroom van een kind. Zit het kind 

het gehele jaar op school dan bestaat dit deel ook uit 25 euro. 

Stroomt een kind later in het schooljaar in dan geldt de volgende 

rekensom waarbij de maand augustus in zijn geheel niet meetelt. 

 

25 : 11 maanden = 2,27 X het aantal maanden dat het kind in het 

lopende schooljaar nog onderwijs zal genieten. Daarbij wordt de 

maand waarin het kind instroomt NIET mee geteld. 

 

Rekenvoorbeeld: een kind stroomt in op 10 januari. De maand 

januari telt niet mee. Er blijven dan nog 6 maanden over (februari 

tot en met juli) = 6 x 2,27 = 13,62 

 

2. Het bedrag bestaat uit twee delen van 25 euro. Het eerste deel van 

25 euro wordt besteed aan schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst 

en Pasen. Het tweede deel van 25 euro wordt besteed aan de 

schoolreis. 

 

3. Het staat ouders vrij dit tweede deel niet te betalen. Daarmee gaan 

zij akkoord dat hun kind niet mee gaat op schoolreis. Deze dag is een 

schooldag, de kinderen die niet meegaan zijn die dag op school. 

 

4. Het staat ouders niet vrij alleen voor de schoolreis te betalen. Indien 

een ouder niet 50 maar 25 euro betaalt, wordt dit bedrag 

aangewend voor de schoolactiviteiten zoals genoemd onder punt 2. 

De keus van ouders is daarmee als volgt: 

a. er wordt 50 euro betaald en het kind neemt deel aan de 

schoolactiviteiten én de schoolreis; 

b. er wordt 25 euro betaald en het kind doet alléén mee aan de 

schoolactiviteiten en niét aan de schoolreis. 

 

 

 



5. De ouders en verzorgers krijgen in de eerste maand van het nieuwe 

schooljaar een brief met daarin de bankgegevens rondom de te 

betalen ouderbijdrage. In deze brief staat ook dat zij het bedrag 

contact kunnen voldoen bij Grace Chippendale.  

 

6. De betalingstermijn sluit elk jaar op 1 december. Vóór die datum 

moet de ouderbijdrage zijn overgemaakt. 

 

7. Betalingsregelingen kunnen worden afgesproken onder de volgende 

voorwaarden: 

a. de uiterlijk datum waarop een regeling wordt afgesproken is 1 

december; 

b. de regeling is een afspraak tussen de ouder(s) en verzorger(s) en 

de directeur; 

c. de regeling wordt schriftelijk bevestigd; 

d. bij niet (volledig) nakomen van de regeling wordt het eventueel 

wél betaalde bedrag aangewend voor de activiteiten genoemd 

onder punt 2. Een tekort van het deel dat voor de schoolreis is 

bestemd, leidt ertoe dat het kind niet zal deelnemen aan de 

schoolreis. Het mogelijke restantbedrag wordt terug gestort; 

e. een betalingsregeling moet jaarlijks opnieuw met de ouderraad 

worden afgesproken. 

 

8. De ouderraad verantwoordt jaarlijks haar financiële handelen. Zij 

geeft aan het begin van het nieuwe schooljaar een overzicht van 

inkomsten en uitgaven in het vorige schooljaar. De ouderraad doet 

dit schriftelijk. Nadat het financieel jaarverslag in de MR is besproken 

gaat het op papier naar alle ouders.  

Met ‘begin van het nieuwe schooljaar’ wordt de eerste volledige 

maand van het schooljaar na de zomervakantie bedoeld. In praktijk 

zal dit altijd de maand september zijn. 

 

9. De regels zoals ze in dit document staan, worden jaarlijks  aan het 

begin van het schooljaar met alle ouders en verzorgers gedeeld. Dat 

gebeurt door de regels samen met de brief zoals genoemd in punt 5 

op papier aan ouders te overhandigen. 

 

10. Afwijken van deze regels is niet mogelijk. Deze regels gelden voor álle 

ouders en verzorgers. 

 

 

 


