OUDERBIJDRAGE BS DE VONDER 2019 - 2020
De oudervereniging
De oudervereniging van BS De Vonder bestaat uit maximaal 15 enthousiaste ouders, die tot doel
hebben de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. In overleg met school is de
vrijwillige ouderbijdrage voor de te organiseren activiteiten in het schooljaar 2019 – 2020
vastgesteld. Ten opzichte van voorgaande jaren blijft de ouderbijdrage gelijk.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen, die niet betaald kunnen worden uit
gelden die door het Rijk aan de school beschikbaar worden gesteld. De activiteiten worden in
samenwerking met het team georganiseerd.
De bijdrage wordt aan onderstaande activiteiten besteed.
Activiteit
Bedragen per kind
Schoolreisje / Vonderdag*
€ 15,00
Sinterklaas
2,75
Kerst
2,00
Carnaval
1,00
Pasen
0,75
Bedankje leerkrachten einde schooljaar
1,50
Representatie
0,75
Diversen / onvoorzien
1,25
TOTAAL
€ 25,00
 Vanwege de hoge kosten voor het schoolreisje hebben we ervoor gekozen het ene schooljaar op
schoolreis te gaan en het andere schooljaar een leuke dag op / rondom de school te organiseren.
Hierdoor kunnen we de ouderbijdrage op hetzelfde niveau handhaven. De kosten voor de
Vonderdag zijn lager dan het schoolreisje, zodat we het resterende bedrag bij het schoolreisje
voor het volgend schooljaar kunnen leggen. Het schoolreisje is gepland in dit schooljaar.
Daarnaast is een doel van de Vonderdag om verbinding met elkaar te hebben, door het
organiseren van een leuke dag op / rondom school.
Ouderbijdrage groepen 0 tot en met 8:
De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind (indien voor 1 januari 2020 gestart). Alle ouders,
waarvan het kind na 1 januari 2020 instroomt, betalen € 15,00 per kind. Deze ouderbijdrage is dan
bedoeld voor deelname aan het schoolreisje / de Vonderdag.

Indien u niet wilt of kunt bijdragen:
Indien u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, kan uw kind geen gebruik maken van deze
voorzieningen c.q. niet deelnemen aan deze activiteiten. Uw kind krijgt dan een vervangende
activiteit aangeboden op school.
Indien u deze ouderbijdrage niet kunt betalen, om welke reden dan ook, neem dan contact op met
Robb Udo (schoolleider BS De Vonder).
Automatische incasso
Uw ouderbijdrage (€ 25,00 of € 15,00) wordt op vaste data geïncasseerd.
Dit schooljaar zijn de data:
- Woensdag 25 september 2019 voor de huidige leerlingen
- Dinsdag 24 december 2019 voor instromers tot en met 31 december 2019
- Woensdag 25 maart 2020 voor instromers vanaf 1 januari 2020
- Donderdag 25 juni 2020, laatste incasso moment van het schooljaar 2019 - 2020
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.
Wij wensen uw kind heel veel plezier in het komende schooljaar!
Met vriendelijke groet,

Bestuur Oudervereniging BS De Vonder
E-mail: ouderraad.devonder@stgboom.nl

