
Protocol Ouderbijdrage  

 

Beleid van het Montessori College Nijmegen/Groesbeek 
We vragen op het Montessori College aan ouders een bijdrage voor de onderwijskosten. 

Deze bijdrage bestaat uit:  

• Een vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit worden (kernteam)activiteiten zoals culturele 

activiteiten, sportdagen, vieringen, schoolfeesten en diplomering betaald evenals 

verzekeringen, de sectorouder- en leerlingenraad. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 60,-- 

(gespecificeerd naar ouders). 

Deze bijdrage kunnen we niet verplichten. Leerlingen worden niet uitgesloten van de hieruit 

bekostigde activiteiten  

• Een doelheffingsbijdrage voor verplichte onderwijsactiviteiten zoals de activiteitenweek en 

vak excursies en niet vrijwillige (buitenlandse) reizen. Deze bijdrage kan per schooljaar en 

afdeling verschillend zijn. Hoewel een school dit ook niet mag eisen, gaan we ervan uit dat 

ouders dit betalen. Wettelijk is het zo dat als ouders dit niet willen of kunnen betalen, de 

school kosteloos een alternatief moet bieden. Is dat er niet dan kunnen de leerlingen niet 

worden uitgesloten. Als ouders (ondanks dat er een alternatief op school wordt aangeboden) 

hun kind dan toch mee willen laten gaan, hebben zij betalingsplicht.  

• Daarnaast hebben we kosten voor niet verplichte activiteiten, zoals een ski-reis, huttentocht 

of niet verplichte (buitenlandse) reis. Het beleid van het Montessori College is dat ouders 

eerst de ouderbijdrage en/of doelheffingsbijdrage moeten betalen, voordat de leerling mee 

kan met een niet verplichte activiteit. 

 

Hoe te handelen als ouders niet kunnen betalen wat betreft deelname?  
Voor een deel kunnen we verwijzen naar gemeente of fondsen. Op de website staat hiervan een 

overzicht. Het Montessori College heeft ook een eigen solidariteitsfonds waar ouders een beroep op 

kunnen doen. Via de schoolleider en/of voorzitter van de sectorouderraad Nijmegen of 

locatieouderraad Groesbeek kan hier een beroep op worden gedaan. In bijzondere gevallen kunnen 

ouders ook i.p.v. geld diensten leveren aan het Montessori College. Ouders kunnen voor de kosten 

van een niet verplichte activiteit, bijv. een ski-reis, geen beroep doen op het solidariteitsfondsfonds.  

 

Hoe te handelen door financiën bij niet betalen 
Stap 1: Financiën stuurt een of twee herinnering(en) en wijst (nogmaals) op een evt. 

betalingsregeling. 

Stap 2 Financiën neemt telefonisch contact op met ouders en onderzoekt wat de reden van het niet 

betalen is. Zij informeren ouders over de mogelijkheden bij niet kunnen betalen en de consequenties 

bij niet willen betalen. 

Stap 3: Betalen ouders nog niet, dan legt financiën het voor aan de betreffende schoolleider.  

 


