OUDERBIJDRAGE
Waarom een ouderbijdrage?
Ieder kind heeft recht op scholing. Dit belangrijke uitgangspunt wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse
overheid. Ieder kind ontvangt via school boeken en ander lesmateriaal om het onderwijs op school goed te
kunnen volgen. De overheid vergoedt enkel en alleen het basispakket.
Daarnaast gebeurt er echter nog veel meer op onze school.
Op BC Broekhin vinden allerlei buitenschoolse activiteiten en/of klassenactiviteiten plaats.
Hierbij kan men denken aan de activiteitendagen, het kansklaskamp, de diploma-uitreiking, toneel- en
muziekuitvoeringen, excursies etc.. Maar ook stellen wij de mediatheek en de lockers beschikbaar, is er een
overdekte fietsenstalling, zijn de leerlingen verzekerd tijdens uitstapjes, vinden er workshops huiswerkcoach voor
ouders plaats en nog heel veel meer. Deze kosten worden niet door de overheid vergoed.
In overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op een bedrag van € 115,50.
Om een goed beeld te geven van de hoogte van de bijdrage hebben we de bijdrage opgesplitst in drie posten:
Sociale activiteiten

€

18,00

Festiviteiten zoals, diploma-uitreiking, gala, stunt,
Jaarboek-Ouderinfo-schoolkrant, toneel, schoolorkest,
Unplugged, debatgroep, Reinaert Trofee,
verkeerseducatie, thema-avonden ouders, etc..

Culturele- en sportactiviteiten

€

42,50

Activiteitendagen, excursies, introductie, CKV cultuurdag etc. Cultuurkaart (CJP-pas) sportactiviteiten
en sportoriëntatie etc.

Extra faciliteiten

€

55,00

Collectieve verzekeringen, diverse testen (Dat, NIO
etc.), gebruik mediatheek, gebruik atlas,
woordenboeken, huur fietsenstalling en locker,
kopieerkosten Leerlingenraad, Ouderraad,
Ouderavonden, Licentiekosten Software, Loopbaan
oriëntatie (LOB-activiteiten) etc..

Ouderbijdrage per leerling per schooljaar

€

115,50

Daarnaast heeft BC Broekhin een bijzonder onderwijsaanbod.
Indien uw zoon of dochter hier aan deelneemt worden extra kosten berekend. Voor dit aanbod krijgt de school
namelijk geen vergoeding van de overheid. Deelname is daarom niet vrijblijvend. Ouders verplichten zich bij
deelname tot het betalen van de extra ouderbijdrage.
TTO

€

275,00

International Baccalaureate (IB)

€

310,00

Vrijeschool

€

500,00

Indien niet voldaan wordt aan deze financiële verplichting mag uw zoon/dochter wel gebruik maken van het
reguliere onderwijsaanbod van BC Broekhin.
Ouders ontvangen per email een persoonlijke link naar het WIS Collect factureringprogramma waarmee dit
bedrag betaald kan worden.
LET OP: Vermeld bij elke betaling het factuur- en debiteurnummer.
Betalingen zonder factuur- en debiteurnummer kunnen niet verwerkt worden.

Als ouders besluiten de bijdrage voor de extra activiteiten of voorzieningen niet te betalen, mag de school
leerlingen van die activiteiten of voorzieningen uitsluiten.
Ontheffing
Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen voor een tegemoetkoming in de
kosten door de stichting leergeld. Daarnaast geldt dat de school op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger
van de leerling voor een gedeelte of voor de hele ouderbijdrage ontheffing kan verlenen.

