OVEREENKOMST VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het bevoegd gezag van de openbare basisschool Widerode, gevestigd te Wierden, hierna te noemen de school en
(naam ouders)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Komen het volgende overeen:
Artikel 1
•

Algemene bepalingen

De ouders hebben de volgende leerling op de school ingeschreven,
Naam leerling:………………………………………………………………………………..

•

De school heeft een aantal activiteiten/diensten voor de leerling, waarvoor een eigen bijdrage van de ouders is
vastgesteld zoals bedoeld in artikel 40 WPO/artikel 27/WVO artikel 32 WEC (hierna: de ouderbijdrage)

•

De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. De
ouders zijn niet verplicht de ouderbijdrage zoals vastgesteld in artikel 3 te voldoen.

Artikel 2
•

Keuze van activiteiten/diensten

De activiteiten/diensten bestaan ondermeer uit: Oktober - jaarvergadering ouderraad, December – sinterklaasfeest,
kerstfeest, maart/april – paasfeest, mei/juni – schoolreisjes en diverse, hier niet met name genoemde activiteiten.

•

Indien de ouders ervoor kiezen om geen ouderbijdrage te voldoen, kan de leerling niet deelnemen aan de activiteiten
waarvoor van de ouders een speciale bijdrage vereist is, b.v. deelname aan schoolreisjes en andere hier niet nader
omschreven activiteiten.

Artikel 3
•

Hoogte van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 45,00 per leerling. Indien een leerling na 1 januari
van het schooljaar op school komt bedaagt de ouderbijdrage € 30,00 per leerling. Indien een leerling tijdens het
schooljaar de school verlaat bedraagt de bijdrage € 0,00, indien dit plaatsvindt voor het sinterklaasfeest en € 20,00
indien dit plaatsvindt voor het schoolreisje. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering van de
ouderraad.

Artikel 4
•

Kwijtschelding

In bijzondere omstandigheden kan de school, de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de school. Dit verzoek dient uiterlijk één maand na de
ontvangst van de factuur te zijn ontvangen.

Artikel 5
•

Aanvullende ouderbijdrage

De school kan voor activiteiten/diensten, vastgesteld gedurende de looptijd van deze overeenkomst, een aanvullende
ouderbijdrage vragen. De bepalingen van deze overeenkomst zijn ook op dit artikel van toepassing.

Artikel 6
•

Betaling

Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangen de ouders een factuur. De ouderbijdrage is in één keer in zijn geheel
verschuldigd, te voldoen binnen een maand na ontvangst van de factuur.

•

In geval van niet tijdige betaling kan de school de leerling de deelname aan bepaalde activiteiten weigeren. De school zal
in dit geval vervangende activiteiten/diensten voor deze leerling organiseren.

Artikel 7
•

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd gedurende de
tijd dat de leerling op school is. De overeenkomst kan ontbonden worden indien een schriftelijk verzoek aan de school
wordt gericht. Dit verzoek dient minimaal één week voor de jaarlijkse ouderavond te zijn ontvangen.

Datum:
Namens de school:

De ouder(s) of verzorger(s)

