
 
Ouderbijdrage 2020-2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Ieder jaar vraagt de Ouderraad een bijdrage van de ouders. Dit doet de Ouderraad zodat wij 
activiteiten kunnen organiseren. In deze brief legt de Ouderraad uit wat de ouderbijdrage is 
en waarom we die aan u vragen. Ook leggen we uit wat onze aanpak is met de 
Coronamaatregelen in dit nieuwe schooljaar.  
 
Wat is de ouderbijdrage? 
De Ouderraad  (OR) organiseert elk jaar activiteiten op school zoals het kerstfeest, 
sinterklaas en de sportdag. Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we aan 
ouders/verzorgers een bijdrage.  Deze bijdrage noemen we de ouderbijdrage.  
 
Hoe hoog is de bijdrage? 
De bijdrage is € 30,00 per kind per schooljaar. In dit overzicht kunt u zien welke activiteiten 
de OR hiermee organiseert. Bij iedere activiteit staan ook de kosten. Zo kunt u zien hoe de 
OR de totale bijdrage berekent. 
 

 
Hoe berekent de OR de bijdrage van de schoolreis? 
De kinderen gaan om het schooljaar op schoolreis.  Om praktische redenen kiezen we ervoor 
om de gemiddelde kosten van de schoolreis in de ouderbijdrage op te nemen. De ge-
middelde kosten per schoolreis zijn € 25. Dit bedrag verdelen we over twee jaar. Dit 
betekent een bijdrage van € 12,50 per jaar. 
 
Een kind gaat dus op schoolreis in groep 1, 3, 5 en 7 of in groep 2, 4, 6 en 8. Dit hangt af van 
het jaar dat een kind op school begint. Kinderen uit groep 8 gaan dus ook mee op schoolreis. 
Deze groep gaat daarnaast ook op kamp. Voor het kamp vraagt de school een aparte 
bijdrage van de ouders.  

Activiteit Bijdrage per kind (€) 

Sinterklaas   3,50 

Kerst   1,50 

Carnaval   1,00 

Pasen   1,00 

Sportdag/Koningsspelen   1,00 

Bongerd Dag (voorheen: culturele dag)   5,00 

  

Administratie/verzekeringskosten stichting Ouderraad (vaste 
bijdrage) 

  4,50 

  

Bijdrage schoolreis 12,50 

  

Totaal per kind per jaar 30,00 



Hoe hoog is de ouderbijdrage als mijn kind later in het schooljaar start? 
Per kind betaalt u in ieder geval de vaste bijdrage van € 4,50. Verder hangt de bijdrage af van 
het moment dat uw kind met school begint. Kinderen die in de loop van het schooljaar 
starten, ontvangen een aparte brief met een aangepaste bijdrage. We kijken aan welke 
activiteiten het kind nog gaat meedoen. De kosten daarvan tellen we op bij de vaste 
bijdrage. Bij kinderen die beginnen in "groep 0" houden we er ook rekening mee of er een 
schoolreis is in dat jaar. U ontvangt hiervoor dan een brief van de OR met de kosten van de 
schoolreis. 
 
Als uw kind de school eerder verlaat, kunt u een deel van de ouderbijdrage terugkrijgen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR, John de Haas. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer: 0485-350303. 
 
Gaan de activiteiten door nu er coronamaatregelen zijn? 
De Ouderraad probeert zo veel mogelijk activiteiten door te laten gaan. We houden daarbij 
natuurlijk rekening met de Coronamaatregelen. Dat betekent dat we sommige activiteiten 
anders gaan organiseren. We vinden het belangrijk dat de kinderen in ieder geval een leuke 
dag hebben. 
 
Is de ouderbijdrage verplicht? 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dus niet verplicht. De OR benadrukt wel, dat we 
alleen activiteiten kunnen organiseren als we daar geld voor hebben.  
 
Wat als u moeite heeft om de bijdrage te betalen? 
Het kan zijn dat u de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunt betalen.  U kunt dan contact 
opnemen met de directeur van de school, Linda van Summeren. Zij kijkt dan samen met u 
naar een oplossing. Linda is bereikbaar op: 0485 315 385 of via de mail: 
linda.vansummeren@optimusonderwijs.nl 
 
Hoe kunt u de bijdrage betalen? 
U kunt het bedrag van € 30 per kind overmaken op: Rabo-rekeningnummer 
NL69RABO0119.1153.95 t.n.v. St. Ouderraad basisschool de Bongerd Haps.      
Wilt u bij betaling de volgende gegevens duidelijk vermelden: 
▪ De voor- en achternaam van uw kind(eren) 
▪ In welke groep uw kind zit met de initialen van de leerkracht erachter  
      (bijv: 3C; dit is groep 3 van juf Caroline) 
 
Wat gebeurt er met de ouderbijdrage die overblijft van schooljaar 2019-2020? 
Door Corona gingen afgelopen jaar de Paasviering en de Sportdag niet door. Dit betekent dat 
er een bedrag van ongeveer € 2 per kind over is. Het is erg veel werk om dit bedrag terug te 
storten naar ouders. We kiezen er daarom voor om dit bedrag te gebruiken in het nieuwe 
schooljaar 2020-2021. We verwachten dat sommige activiteiten meer geld kosten door de 
Coronamaatregelen. Hiervoor gebruiken we dan het bedrag dat vorig schooljaar overbleef. 
Als dit niet nodig is, gebruiken we het bedrag voor een extraatje tijdens bijvoorbeeld de 
schoolreis. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda van Summeren, de directeur van de 
Bongerd. Haar gegevens staan hierboven genoemd. 
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