Nieuws van de

OuderRaad

Informatie over de ouderbijdrage
Waar is de ouderbijdrage voor bedoeld?
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte
lesprogramma maar het leren op school wel leuker maken. Dan kunt u denken aan schoolreisjes,
Kerst en Sinterklaas etc.

Hoe hoog is de ouderbijdrage dit jaar?
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op EUR 50,- voor kinderen in groepen
1 t/m 6, en EUR 25,- voor kinderen in groepen 7 en 8. De bijdrage voor groepen 7 en 8 is lager omdat
zij niet op schoolreisje gaan maar op kamp. De kosten voor het kamp worden direct met school
verrekend.
Betaalt u de ouderbijdrage vóór 15 oktober 2017, dan krijgt u EUR 5,- korting en betaalt dus EUR 45,of EUR 20,- per kind.

Hoe is het bedrag bepaald?
Voor elke activiteit budgetteren we een bedrag per leerling, en het totaalbedrag is een optelsom van
het budget voor alle activiteiten gedurende het jaar. Het budget en de uiteindelijke ouderbijdrage
worden met schooldirectie en medezeggenschapsraad (MR) besproken en door de MR goedgekeurd.

Welke activiteiten worden allemaal uit de ouderbijdrage betaald?
In het bedrag van EUR 50,- zitten de volgende activiteiten en/of bijdragen gebudgetteerd: Artis uitje
(groepen 1 en 2), Sinterklaas (kleine cadeautjes voor groepen 1 t/m 4, klassencadeaus voor groepen
5 t/m 8), Kerst, culturele activiteit (groepen 3 t/m 8), Koningsspelen, Schoolreisje (groepen 1 t/m 6)
en het Zomerfeest.

Op welk rekeningnummer kan ik betalen?
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL78 INGB 0005 1484 43 t.n.v.
Oudervereniging De Kraal, en dan graag de naam van uw kind(eren) en klas(sen) vermelden.

Ik kan het bedrag niet in één keer betalen, wat kan ik dan doen?
We begrijpen dat het veel geld is om in één keer te betalen, zeker als u meerdere kinderen op school
heeft. We zullen in de periode rond de uitbetaling van kinderbijslag altijd extra aandacht vragen voor
het betalen van de ouderbijdrage. Maar u kunt ook een betaalregeling aangaan, waarbij u
bijvoorbeeld elke maand EUR 5,- betaalt.


Voor meer informatie kunt u aankloppen bij onze penningmeester via kraal61@xs4all.nl of
bij Karel of Esther van de directie als u dit liever niet met andere ouders deelt.

Ik kan het bedrag helemaal niet betalen, wat kan ik dan doen?
Ouders of verzorgers met een laag inkomen kunnen o.a. via de Gemeente Amsterdam in
aanmerking komen voor één of meer voorzieningen. Zo is er de Scholierenvergoeding; met deze
vergoeding kunt u bijvoorbeeld schoolreisjes, een fiets, bijles, de sportclub, muzieklessen of de
ouderbijdrage betalen. De Scholierenvergoeding 2017-2018 voor basisschoolleerlingen is EUR 244,-.
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Ga naar https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ voor meer informatie over
en het aanvragen van de verschillende voorzieningen. Mireille, de OKA die iedere vrijdag op
De Kraal aanwezig is, kan u hier ook bij helpen.

Mijn kind komt pas na 1 januari 2018 op school, wat is dan de ouderbijdrage?
Als uw kind pas na 1 januari 2018 op school begint dan zal hij/zij niet alle activiteiten meemaken, en
hoeft u als ouder dus niet aan alle activiteiten bij te dragen. De ouderbijdrage voor kinderen die na
1 januari 2018 op school starten in groepen 1 t/m 6 is EUR 33,-. Hier zit o.a. het schoolreisje bij
inbegrepen.

De ouderbijdrage is toch vrijwillig, hoe zit dat?
De wet bepaalt dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat dit vermeld moet staan in de schoolgids.
Vrijwillig betekent dat een ouder kan kiezen om niet mee te betalen aan de ouderbijdrage. Het
betekent dat een school een leerling niet mag weigeren (of verwijderen) als een ouder de vrijwillige
ouderbijdrage niet betaalt.


Scholen mogen kinderen wel uitsluiten van de extra activiteiten waar ouders niet voor
betalen, als deze activiteiten tenminste geen onderdeel uitmaken van het onderwijs. De OR
gebruikt de ouderbijdrage om dit soort extra activiteiten te organiseren, bovenop het
lesprogramma.

Ik kan wel een beetje extra betalen, wat kan ik dan doen?
We doen ons uiterste best om de activiteiten op school voor iedereen betaalbaar te houden, maar
we kunnen de gebudgetteerde activiteiten pas volledig betalen als 90% of meer van de ouders deze
vrijwillig betalen. Extra bijdragen helpen met het opbouwen van een buffer voor voorschotten en
aanbetalingen, en kunnen ook gebruikt worden als reserve om schrijnende gevallen te voorkomen.
Dus kunt u wat extra missen, dan stellen we die extra bijdrage zeer op prijs!

Wat doet de OR met extra bijdragen of geld dat over is?
We willen de extra bijdragen gebruiken voor nieuwe activiteiten. Samen met de school, MR en BSO
willen we er dit jaar ook naschoolse activiteiten van organiseren. Verleden jaar hebben diverse
ouders EUR 25 tot wel 50 extra betaald per kind. Deze inkomsten en die van komend jaar zullen we
hiervoor gebruiken. Heeft u zelf ideeën om hier invulling aan te geven dan houden we ons altijd
warm aanbevolen via kraal61@xs4all.nl.
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