
             
 
 

OUDERVERENIGING EN OUDERBIJDRAGE BS DE VONDER 2014-2015 
 
 
 
 
De ouderbijdrage 
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van ieder schooljaar 
ontvangt ieder gezin een overeenkomst waarin de hoogte van de ouderbijdrage 
en een specificatie van de besteding vermeld staan. Op dit moment is de 
ouderbijdrage vastgesteld op € 25,-- per kind, inclusief het schoolreisje. Door 
ondertekening van bijgevoegde machtiging gaat u akkoord met de automatische 
incasso van de ouderbijdrage en bent u dus automatisch lid van de vereniging. 
Elk jaar wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waarin het 
bestuur o.a. een financiële verantwoording aflegt.  
 
Overzicht waaraan de bijdrage wordt besteed. 
 
Activiteit Bedragen per kind:  
Schoolreisje 15,00 
Sinterklaas 2,00 
Kerst 1,50 
Carnaval 0,80 
Pasen 0,50 
Representatie 1,50 
Diversen 1,20 
Culturele activiteiten 1,50 
Bedankje leerkrachten einde schooljaar 1,00 
TOTAAL  25,00 

 
Uitleg ouderbijdrage: 
Ouderbijdrage groepen 0 tot en met 6: 
De ouderbijdrage bedraagt  €  25,- per kind (indien voor 1 januari 2014 
ingeschreven). Alle kinderen die instromen na 1 januari 2014 betalen € 15,- per 
kind. Dit is dan met name bedoeld voor deelname aan het schoolreisje. 
Ouderbijdrage groep 7: 
De ouderbijdrage voor groep 7 bestaat uit € 25,- per kind. Groep 7 viert alle 
vieringen mee, maar gaat naar België in plaats van op schoolreis. Deze € 15,- 
wordt besteed  aan de uitwisseling met België. Hiervoor volgt te zijner tijd nog 
een eigen bijdrage.  
Ouderbijdrage groep 8: 
De ouderbijdrage voor groep 8 bestaat dit jaar uit € 10,- per kind. Deze bijdrage 
betekent dat zij alle vieringen meevieren, maar niet mee op schoolreis gaan. 
Groep 8 is dit jaar op schoolkamp geweest en deze kosten zijn al gemaakt en 
betaald. 



Indien u niet kunt bijdragen: 
Indien u besluit om deze ouderbijdrage niet te betalen, kan uw zoon/dochter 
geen gebruik maken van deze voorzieningen c.q.  niet deelnemen aan deze 
activiteiten. Uw zoon/dochter krijgt dan een vervangende activiteit aangeboden 
op school. 
Indien u deze ouderbijdrage niet kunt betalen, om welke reden dan ook, gelieve 
contact op te nemen met Jeanne de Gruijter (directrice BS De Vonder).  
 
Automatische incasso 
Vanaf dit nieuwe schooljaar 2014-2015 gaan wij de ouderbijdrage automatisch 
innen. De ouderbijdrage van € 25,- zal op een vaste datum geïncasseerd 
worden. 
Dit jaar zal dat zijn op: 

- ............ voor de huidige leerlingen 
- ............ voor de instromers.  
- ............ voor de late instromers, in verband met schoolreisje (........). 
- ............ is de laatste incasso-mogelijkheid. 

 
Bent u het niet eens met de afschrijving? 
Bij een doorlopende machtiging heeft u 8 weken de tijd om uw bank de opdracht 
te geven het bedrag terug te boeken (storneren). Wilt u een afgegeven 
machtiging geheel intrekken? 
Meld dit dan schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester van de 
Oudervereniging BS De Vonder. 
 
 
 
 
 


