
 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) 

van de leerlingen van het Montessori College 

 

 

Nijmegen, augustus/september 2017 

 

 

onderwerp: ouderbijdrage 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij wil ik u informeren over het beleid van onze school inzake de ouderbijdrage, de kosten voor 

excursies/reizen en de overige schoolkosten voor het schooljaar 2017-2018. Deze onderdelen zijn 

uitgesplitst 

terug te vinden op de rekening. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

 

Ouderbijdrage 

Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie voor onder meer de personele lasten, de 

huisvestingslasten, de inventaris en de 'gratis' leermiddelen. Voor een aantal zaken die de school 

belangrijk 

vindt maar waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt, vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Uit deze ouderbijdrage worden de volgende zaken betaald: 

culturele activiteiten, sportdagen, vieringen en schoolfeesten. 

 

Jarenlang hebben wij de ouderbijdrage op hetzelfde niveau gehouden. De school vindt het nu het 

moment om het prijsniveau enigszins te corrigeren en dichterbij de werkelijke kosten te brengen. Om 

deze reden hebben we de ouderbijdrage met € 10 verhoogd, waarmee deze is vastgesteld op € 60 per 

schooljaar. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. 

 

Excursies/reizen en activiteitenweek 

Voor de 'activiteitenweek', de vak-excursies en eventuele reizen worden per afdeling verschillende 

kosten 

gemaakt. Bij grote bedragen wordt een aanbetaling gevraagd om vóór aanvang van de activiteit duidelijk 

te 

krijgen hoeveel leerlingen deelnemen. Tijd en kosten worden hiermee bespaard. U heeft uiteraard het 

recht uw kind niet te laten deelnemen aan een onderdeel waarvoor uw bijdrage wordt gevraagd, maar we 

hopen van harte dat u deelname ondersteunt. Leren doe je niet alleen uit boeken en beperkt zich niet 

alleen tot het 



schoolgebouw. Voor een goede ontwikkeling en voorbereiding op de maatschappij is het ook nodig te 

leren 

omgaan met anderen, zelfvertrouwen te krijgen, zelf dingen te leren ondernemen en je eigen weg te 

vinden, met de juiste begeleiding en als het nodig is met wat extra hulp. Extra activiteiten zijn daarom 

wel degelijk belangrijk. 

Zonder een financiële bijdrage van de ouders zijn deze niet mogelijk. 

Overige schoolkosten (niet gratis leermiddelen) 

Alle leermiddelen die naar vorm en inhoud gericht zijn op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties 

worden gratis ter beschikking gesteld. Naast deze leermiddelen zijn er enkele andere schoolkosten die 

wel in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn per schooljaar en soms per afdeling verschillend. De 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. 

 

lk verzoek u vriendelijk de gevraagde bijdragen te betalen. Deze inkomsten zijn noodzakelijk om het 

onderwijs mogelijk te maken op een manier waar we, als school samen met de ouders, voor kiezen. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, 

 

 

Berni Drop, rector-bestuurder 

 

 

 

 

 


