
Reglement ouderbijdrage basisschool de Leemstee 

 

Artikel 1. 

De ouderraad van basisschool de Leemstee vraagt de ouder(s)/verzorger(s) van iedere 

leerling die ingeschreven staat, jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De 

medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de hoogte van de ouderbijdrage. 

 

Artikel 2. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Let wel: 

a. Na ondertekening van deze machtiging ontstaat er een wettelijke 

betalingsverplichting. 

b. Een leerling waarvoor de ouder(s)/verzorger(s) geen ouderbijdrage willen  betalen, 

kan niet  uitgesloten worden van het volgen van onderwijs. De leerling kan wel  

worden uitgesloten van deelname aan activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald 

worden. Als u besluit dat u niet wilt betalen dan zult u worden gevraagd om uw 

besluit toe te lichten. Indien uw kind n.a.v. deze toelichting wordt uitgesloten van 

deelname aan activiteiten dan zal hij/zij tijdens die activiteit worden opgevangen op 

school. 

 

Artikel 3. 

a. Deze machtiging wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar. 

b. De ouderbijdrage heeft betrekking op het hele schooljaar, lopende van 1 augustus tot 

en met 31 juli van het daarop volgende schooljaar. 

c. Voor het schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 26,00 per kind ten 

behoeve van de hieronder genoemde activiteiten: 

               

 

 

 

 

Kinderen uit groep 8 hebben geen schoolreisje. Zij krijgen een bijdrage mee op schoolkamp. 

 

 

                                                                                                                         Z.O.Z  

Sinterklaas € 5,00 

Kerst € 1,00 

Carnaval € 2,00 

Pasen € 2,00 

Schoolreisje € 11,00 

Diversen € 2,50 

Koningsloop € 2,50 



Artikel 4. 

Het is mogelijk dat u vanwege uw financiële draagkracht niet aan de gevraagde bijdrage kunt 

meedoen. Geef dan in het kort schriftelijk of mondeling de reden hiervoor aan. Dit kan bij 

mw. Mijke Pleijhuis, directeur van de basisschool de Leemstee of bij  mw. Antoinette ten 

Bos, penningmeester van Stichting Ouderraad van basisschool de Leemstee. Zij zullen uw 

mening vertrouwelijk behandelen en indien mogelijk zoeken naar een oplossing zodat uw 

kind toch aan de activiteiten kan deelnemen.                                                                                                    

Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vergoeding voor de ouderbijdrage en 

andere kosten aan te vragen bij de Stichting Leergeld. Vergoeding vindt plaats als uw 

inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt.                                                        

Telefoonnummer Stichting Leergeld: 06-22830996 e-mail: leergeld@impuls-oldenzaal.nl 

 

Artikel 5. 

Voor kinderen die na 1 januari op de Leemstee worden toegelaten wordt de vrijwillige 

ouderbijdrage  € 20,00. 

Voor kinderen die na 1 mei op de Leemstee worden toegelaten wordt de vrijwillige 

ouderbijdrage € 13,00 

 

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoinette ten Bos 

penningmeester Stichting Ouderraad van basisschool de Leemstee, tel. 06-20285678 e-mail 

antoinettetenbos@gmail.com  of bij M. Pleijhuis, directeur van basisschool de Leemstee. 

 

Met vriendelijke groet, 

Antoinette ten Bos, 
Penningmeester OR 
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