Beste ouders en/of verzorgers,

25-06-2018

Net als vorig schooljaar geven we al voor de zomervakantie de berichtgeving mee voor de ouder- en
schoolreisbijdrage 2018-2019. In deze brief kunt u lezen wat er met uw geld gebeurt en waarom het
zo van belang is dat iedereen de bijdrages betaalt. Afgelopen schooljaar was er een
betalingspercentage van 95%. De bijdrage blijft gelijk aan afgelopen schooljaar.

Wat wordt er van u gevraagd om over te maken?
€57,50 op rekeningnummer NL70ABNA0403735416 t.n.v Un1ek Onderwijs
Onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren)
Dit moet binnen zijn voor 10 oktober 2018!
Het bedrag van 57,50 is uit te splitsen in 3 afzonderlijke bedragen.
 €27,50 ouderbijdrage
Dit betreft een vrijwillige bijdrage, maar wel een waar we niet zonder kunnen. Het afgelopen jaar
heeft gelukkig iedereen zijn best gedaan om dit bedrag over te maken. We hadden een
betaalpercentage van 95% en de resterende bijdrages zijn aangevraagd bij de gemeente. Van dit
bedrag worden een heleboel activiteiten georganiseerd. Zie de begroting van de Ouderraad op de
app voor een gedetailleerd beeld.
 €25,- klasexcursie (voorheen schoolreis)
Per cluster krijgt u tijdig te horen waar de kinderen naar toe gaan, wanneer het is en welke
begeleiding er nodig is. Deze bijdrage is helaas niet vrijwillig. De bijdrages voor de klasexcursie zijn
ook de reden dat de bijdrage voor 10 oktober binnen moet zijn, zodat bussen gereserveerd kunnen
worden en boekingen bevestigd. In de bijlage op de app kunt u de uitgaven schoolreis van afgelopen
jaar terug zien.
 € 5,- zending
Dit is een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt voor het geadopteerde PLAN kind (zie de website),
en één keer per jaar wordt een goed doel bepaald.
Ik kan niet in uw portemonnee kijken. Als u niet bij machte bent de bijdrage te betalen en hulp wilt
bij het inschakelen van een gemeentevergoeding, aangepaste afspraken wilt maken over
gedeeltelijke betaling of betaling in termijnen, kunt u dit aangeven bij mij. We komen er altijd samen
uit. Doordat de betaling voor 10 oktober binnen moet zijn moeten dit soort afspraken begin van het
schooljaar gemaakt worden.
Misja van Herp
(directeur)
010 - 435 66 96
m.vanherp@ikcvankampen.nl
z.o.z voor uitleg over de ouderbijdrage

Wat gebeurt er met mijn ouderbijdrage?
Onderwijs wordt betaald vanuit het rijk. Daarom betalen ouders geen lesgeld zoals in het hoger
onderwijs. In de bijdrage vanuit het rijk is personeel, lesmateriaal, verbruiksmateriaal, vervanging
meubilair en ict meegenomen. Voor overige activiteiten zijn scholen aangewezen op een
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die
goedgekeurd wordt door de IKC-raad en de directie. Doel van de ouderbijdrage is het financieren van
activiteiten die anders niet georganiseerd zouden kunnen worden.
Het volledige bedrag van de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten vóór of mét kinderen.
Jaarlijks wordt een klein bedrag gespaard om eens per paar jaar een grote uitgave te kunnen doen.
Denk hierbij aan nieuwe sporttenues, een klimtoestel op het plein, etc.
De ouderbijdrage van 2018-2019 zullen besteed worden aan onderstaande activiteiten:
Feesten
 Kinderboekenweek
 Sinterklaasfeest
 Kerst
 Pasen
 VanKampen Got Talent
 Afscheid groep 8
 Sportactiviteiten
Themadagen
 Dag van de duurzaamheid
en projecten
 Schoolontbijt
 Kangoeroewedstrijd
 Natuurdag
 Techniekdag
 Moederdag
 Vaderdag
 Dag van de leerkracht
 Warme truiendag
Diverse
 (vervanging) versiering
 Kleine kas (€50,-) per groep
 Abonnementen en contributies ouderraad
 Materialen naschoolse activiteiten
 Bijdrage film groep 8
 Jaarboekjes groep 8
 Aquarium
 Sparen voor grote uitgaven
Zoals u ziet wordt er geen geld verspild. De volledige begroting 2018-2019 is in te zien via de app aan
het einde van het schooljaar 2017-2018. Hierop kunt u ook de uitputting van het afgelopen jaar zien
en de uitgaven van de schoolreisjes.

