Protocol ouderbijdrage 2015/2016
De ouderbijdrage
•
•

De ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 175,- per leerling voor het schooljaar 2015/2016.
De ouderbijdrage wordt betaald met iDeal via de per mail ontvangen link. Nieuw instromende leerlingen
krijgen een maand na aanvang een verzoek per mail.

Perioden
•
•
•

•
•

Voor de ouderbijdrage wordt gerekend met een schooljaar van 10 maanden (1 september t/m 30 juni).
Voor juli en augustus wordt dus niet betaald.
De ouderbijdrage wordt in twee termijnen betaald, in januari en maart 2015.
Nieuw instromende leerlingen betalen alleen voor de maanden dat ze op school zijn, dus voor elke maand
een tiende van het volledige bedrag. Begint een nieuwe leerling in de tweede helft van de maand (16e of
later), dan hoeft de ouderbijdrage van die maand niet betaald te worden:
start schooljaar vanaf

ouderbijdrage

24 augustus 2015

€ 175,00

16 september 2015

€ 157,50

16 oktober 2015

€ 140,00

16 november 2015

€ 122,50

16 december 2015

€ 105,00

16 januari 2016

€ 87,50

16 februari 2016

€ 70,00

16 maart 2016

€ 52,50

16 april 2016

€ 35,00

16 mei 2016

€ 17,50

16 juni 2016

€ 0,00

Bij het tijdens een schooljaar verlaten van de school wordt wel de hele maand, waarin de school wordt
verlaten, betaald.
Bij het tussentijds verlaten van de school wordt de ouderbijdrage alleen gerestitueerd als de
ouders/verzorgers daar zelf, binnen drie maanden, een verzoek toe indienen.

Kwijtscheldingsregeling
•
•
•

De kwijtscheldingsregeling is in het leven geroepen om ouders en verzorgers, die onvoldoende inkomen
hebben, (een deel van) de ouderbijdrage kwijt te kunnen schelden.
Als ouders of verzorgers gebruik willen maken van de kwijtscheldingsregeling moeten zij aannemelijk
maken dat ze de volledige ouderbijdrage niet kunnen betalen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
meest recent vastgestelde belastingaanslag(en) of een brief van een uitkeringsinstantie.
Het inkomen wordt getoetst aan de onderstaande normbedragen. Deze normbedragen worden jaarlijks
aangepast:
bruto belastbaar gezinsinkomen
meer dan modaal (€ 33.000)
tussen modaal en minimum loon (€ 17.942 - € 33.000)
minder dan minimumloon (€ 17.942)

Per kind
Є 175
Є 90
Є 45

•
•

Ouders/verzorgers, die in aanmerking komen voor kwijtschelding, kunnen zich melden bij de directeur.
De toetsing aan de normbedragen gebeurt door de directeur. Het resultaat van de toetsing laat de
directeur weten aan de penningmeester van de oudervereniging, zodat deze een juiste, op het gezin
afgestemde, ouderbijdrage kan berekenen.

U-pas houders
U-pas houders kunnen een kopie van de pas, voorzien van naam en groep van het kind/kinderen, inleveren bij
de penningmeester van de Oudervereniging. Wij zorgen voor de afhandeling met de U-Pas.

