Mantgum, november 2016
Onderwerp: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017

Geachte ouder/verzorger,

Tijdens de Zakelijke Ouderavond van donderdag 27 oktober 2016 is de invoering van de
vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2016/2017 bevestigd.
De uitslag van de stemming in april 2016 onder de ouders van leerlingen in groep 1 t/m
7 over de invoering was 36 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
De activiteiten van de Oudercommissie worden voornamelijk gefinancierd uit de
opbrengsten van het oud papier. Deze opbrengsten fluctueren de laatste jaren sterk,
waardoor er geen betrouwbare inkomsten worden gegenereerd. Als Oudercommissie
willen we graag activiteiten blijven organiseren en daarnaast boeiende, leuke en
educatieve lessen financieel blijven ondersteunen. Door de invoering van de vrijwillige
ouderbijdrage hoeft je kind bijvoorbeeld geen geld meer mee te nemen naar school voor
het zelf betalen van een treinkaartje en/of toegang tot musea. Je kind mag altijd
meedoen aan activiteiten die de Oudercommissie organiseert en ondersteunt, ook als je
als ouder/verzorger niet geldelijk bijdraagt.
De vrijwillige ouderbijdrage staat los van de ouderbijdragen, die school vraagt voor de
schoolreisjes.
De invoering van de vrijwillige ouderbijdrage door de Oudercommissie houdt het
volgende in:
1. Vrijwillig, je kind mag altijd aan de activiteiten meedoen, ook als je als
ouder/verzorger niet geldelijk bijdraagt.
2. Van de vrijwillige ouderbijdrage zal € 5,00 per kind per groep door de leerkracht
vrij te besteden zijn. Daarnaast zullen grotere projecten uit de overige gelden
worden gefinancierd.
3. Als ouder/verzorger kunt u mogelijk een beroep doen op een financiële
tegemoetkoming van de gemeente. Informatie hierover is onder andere te vinden
op de website van Leergeld.nl.
4. De Oudercommissie stelt nog dit jaar een reglement ten aanzien van de
vrijwillige ouderbijdrage op. Deze wordt gepubliceerd op de website van de
school. Hierin wordt onder andere vermeld, dat de betalingen alleen inzichtelijk
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zijn voor de penningmeester van de Oudercommissie. En dat er slechts eenmaal
een herinnering wordt uitgedaan.
5. De invoering is per november 2016. Dit is uw eerste aanschrijving. In januari
2017 volgt een herinnering.
De vrijwillige ouderbijdragen betreffen:
1e kind € 20,00
2e kind € 18,00
3e kind € 16.00
4e kind en meer gelijk aan het derde kind.
Instromend kind per januari € 10,00.
U kunt het bedrag in z’n geheel overmaken op rekeningnr. NL70 RABO 0326 435611
ten name van Ouderraad OBS Mantgum en onder vermelding van de naam en groep van
uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
Oudercommissie OBS De Gielguorde

Susanne Baart, voorzitter
Roelf Vogelzang, penningmeester

P.S. Mocht u uw betaling willen checken, dan kunt u mailen naar
ocgielguorde@gmail.com. De penningmeester zal uw vraag beantwoorden.

www.gielguordemantgum.nl/Ouders

2

