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Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 
 

De School, gevestigd te Zandvoort, vertegenwoordigd door ................. (naam), ...........(functie), verder 

te noemen 'De School'  

en  

.............. (naam ouder), zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van ........... (naam leerling), wonende te 

...... , verder te noemen 'de ouder' komen het volgende overeen.  

 

Artikel 1  Algemene bepalingen  

 

1. Het/de volgende kind(eren) van de ouder staan op De School ingeschreven en zijn aldaar 

toegelaten:  

........... (naam kind 1)  

........... (naam kind 2) enz.  

 

2. De School organiseert een aantal activiteiten/diensten voor de leerling, waarvoor De School 

met instemming van de topkring (d.d. 12 oktober 2011) en ouderschoolkring 9d.d. 14 juli 

2011) een vrijwillige ouderbijdrage heeft vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 40 van de WPO. 

 

 

3. De toelating van de leerling tot De School is niet afhankelijk van het (willen) betalen van de 

vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is dus vrijwillig. De ouder is niet verplicht om deze 

overeenkomst aan te gaan. Na ondertekening van deze overeenkomst is de ouder echter 

verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage zoals vastgesteld in artikel 3 te voldoen.  

 

Artikel 2  Activiteiten en diensten  

 

De activiteiten en diensten die mede uit de vrijwillige ouderbijdragen worden betaald, betreffen:  

1. de persoonlijke leerplannen die vijf keer per jaar worden opgesteld;  

2. de persoonlijke kringgesprekken die vijf keer per jaar worden gevoerd;  

3. alle (thematische) excursies.  

 

Deze activiteiten en diensten zijn specifiek voor onze school (persoonlijke leerplannen, sociocratie en 

thematisch onderwijs) en brengen kosten met zich mee die niet worden gemaakt in reguliere vormen 

van onderwijs. Echter, zonder de leerplannen en excursies voldoet ons onderwijs nog steeds aan de 

wettelijke eisen. De vrijwillige bijdrage van ouders is een bijdrage aan deze extra kosten, de feitelijke 

kosten liggen hoger.  

 

Artikel 3  Hoogte vrijwillige ouderbijdrage  

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 500,00 per kind per schooljaar. Een schooljaar loopt 

van 1 augustus tot 1 augustus. Indien de leerling De School verlaat tijdens de looptijd van deze 

overeenkomst, is de vrijwillige ouderbijdrage verschuldigd tot de eerste van de maand volgend op de 

laatste schooldag. Indien de leerling De School verlaat aan het einde van een schooljaar, is de 

vrijwillige ouderbijdrage verschuldigd tot 1 augustus.  
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Artikel 4  Reductie of kwijtschelding  

 

1. Indien een ouder meent de vrijwillige ouderbijdrage niet te kunnen betalen, dan kan hij zich 

wenden tot een van de bestuursleden (Jan Willem Ittmann, bereikbaar via email: jwi@live.nl). ) 

met een verzoek tot reductie of kwijtschelding. Er volgt een gesprek tussen het bestuurslid en de 

ouder waarbij - gezien de persoonlijke omstandigheden van de ouder - gekeken wordt wat wel 

een betaalbaar bedrag is. De afspraak die in dit gesprek (of later indien nader onderzoek of 

overleg nodig is) wordt gemaakt, geldt voor het betreffende schooljaar. De uitkomst wordt 

doorgegeven aan de schooladministratie en het administratiekantoor van Lucas Onderwijs. Na 

deze afspraak kan de leerling van alle activiteiten/diensten gebruik (blijven) maken. Het bestuur is 

bereikbaar via e-mail: directie@deschool.nl.  

 

2. Het verzoek tot reductie of kwijtschelding dient jaarlijks te worden gedaan (omdat persoonlijke 

omstandigheden wijzigen in de loop van de tijd).  

 

 

Artikel 5  Gevolgen niet betalen vrijwillige ouderbijdrage  

 

Indien de ouder de vrijwillige bijdrage niet betaalt en er geen afspraak is over kwijtschelding of 

reductie, worden de diensten niet geleverd en kan de leerling niet meedoen aan de genoemde 

activiteiten. Vanzelfsprekend kan de leerling wel onderwijs volgen op onze school. Concreet houdt dit 

in:  

• voor de leerling wordt een leerplan gemaakt voor een langere periode dan 10 weken; (tenzij de 

leerling een zorgbehoefte waardoor er over een kortere termijn een leerplan nodig is) 

• met de ouders wordt 2x per jaar een tienminutengesprek gevoerd over de voortgang van de 

ontwikkeling van de leerling;  (tenzij er aanleiding is om vaker een gesprek te voeren dan wel een 

langer gesprek); 

• de leerling doet niet mee met excursies en kan op school andere leertaken uitvoeren.  

 

Artikel 6  Inning  

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door de administratieve afdeling van Lucas 

Onderwijs. De vrijwillige ouderbijdrage kan jaarlijks of maandelijks bij vooruitbetaling worden voldaan. 

 

Artikel 7  Duur van de overeenkomst  

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Plaats :  

Datum :  

 

Handtekening ouder      Handtekening De School 
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