
 

Ouderbijdrage 
 

      

Huur locker € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 

Ouderraad €  10,00 €  10,00 €  10,00 €  10,00 

Printtegoed € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 

Mentoractiviteiten €  25,00 €  25,00 €  25,00 €  25,00 

K&C verbruiksmaterialen € 5,00 € 5,00   

Introductie leerjaar 1 €  10,00    

Schoolreis €  35,00  €  45,00  

Kamp leerjaar-2  €  95,00   

Introductie leerjaar-3   €   20,00  

Verzorging verbruiksmaterialen € 5,00 € 5,00   

Totaal € 101,00 € 151,00 € 111,00 €  46,00 

 
 

Overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage  NUOVO 
Artikel 1 

1. Het bevoegd gezag organiseert een aantal activiteiten/diensten voor de leerling, waarvoor het 

bevoegd gezag een eigen bijdrage van de ouder(s) heeft vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 27 lid 2 

wet op voortge- zet onderwijs (hierna: de ouderbijdrage). 

2. De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage 

is vrij- willig. De ouder(s) zijn niet verplicht deze overeenkomst aan te gaan. Na ondertekening van deze 

overeen- komst zijn de ouder(s) echter verplicht de ouderbijdrage zoals vastgesteld in artikel 3, lid 2 te 

voldoen. 

 
Artikel 2 Keuze van activiteiten/diensten 

1. De activiteiten/diensten en de daarbij behorende ouderbijdrage staan (per leerling) beschreven bij 

het be- stellen van de boeken. Deze zijn per item aan te vinken. Ook bent u via een brief hierover 

geïnformeerd. 

2. De leerling kan niet deelnemen aan de niet aangekruiste activiteiten of diensten. Het bevoegd 

gezag spant zich in vervangende activiteiten/diensten voor de leerling te organiseren op het tijdstip 

waarop de niet aangekruiste activiteiten/diensten plaatsvinden. 

 
Artikel 3 Hoogte van de ouderbijdrage 

1. De ouder(s) kunnen op de bestellijst (firma Iddink te Ede) aanvinken aan welke activiteiten/diensten 

de leerling deelneemt, zodat zij een ouderbijdrage verschuldigd zijn van de som van de bedragen die 

bij elk van de aangevinkte onderdelen vermeld staan. (Zie volgende paragraaf voor de bijdragen). 

 
Artikel 4 Reductie/kwijtscheldingsregeling 

1. Wettelijke vertegenwoordigers van kinderen die binnen de gemeente Utrecht recht hebben op een 

ver- goeding van de U-pas kunnen in beginsel aanspraak maken op reductie voortvloeiend uit de 

regeling U-pas. 

2. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde 

ouderbijdrage, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, gehele dan wel gedeeltelijke 

kwijtschelding: 

– indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van het wettelijk vertegenwoordiger geldende; 

– indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van 

toepassing is verklaard. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het bevoegd gezag, al dan niet op verzoek van de wettelijke 

vertegen- woordiger(s), de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. 

4. Voor de leerling(en) die gedurende de looptijd van deze overeenkomst de school verlaat kan het 

bevoegd gezag besluiten tot een (gedeeltelijk) kwijtschelding. 

 
Artikel 5 Aanvullende ouderbijdrage 

Het bevoegd gezag kan voor activiteiten/diensten, vastgesteld gedurende de looptijd van deze 



overeen- komst, een aanvullende ouderbijdrage vragen. De bepalingen van deze overeenkomst zijn 

van overeenkom- stige toepassing. 

 
Artikel 6 Betaling 

1. Voor de betaling van de ouderbijdrage vindt incasso plaats door de firma Iddink te Ede onder de 

aldaar geldende betalingsvoorwaarden. 

2. In geval van niet tijdige betaling kan het bevoegd gezag de leerling de deelname aan de gekozen 

activi- teit(en) weigeren. Artikel 2, lid 2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 7 Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst is aangegaan voor één jaar en heeft betrekking op het schooljaar 2017/2018 

 


