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Heerlen, 22 september 2017.

Geachte ouder/verzorgers
De ouderraad van onze school is samengesteld uit actieve ouders, die in nauwe samenwerking met het
team tijd, energie en creativiteit steekt in het organiseren van leuke en geschikte activiteiten voor de
leerlingen, o.a. de Sinterklaas-, Kerst, Carnavals- en Paasviering, sportdag, herfstwandeling, kerstmarkt,
schoolreisje, de musical.
Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de ouderraad een ouderbijdrage van
€ 15,00 per kind per schooljaar van alle ouders, want zonder geld is het niet mogelijk om Sinterklaas zijn
groepscadeaus te laten uitdelen en…………. is er bij de overige activiteiten geen ruimte voor iets lekkers
of een extraatje.
En verder………..:
 Het beheer van de ouderbijdrage;
 Vrijwilligerswerk van ouders op school bevorderen;
 De contacten tussen ouders en team bevorderen;
 Indien nodig, de belangen van kinderen en ouders behartigen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een bijdrage
van € 15,00 per kind per schooljaar voor de volgende activiteiten:
De kosten zullen dan als volgt verdeeld gaan worden:








Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Sportdag
Bibliotheek
Diversen

€5,00
€2,00
€2,50
€1,50
€1,50
€0,50
€2,00 (attentie voor Communie en
aanvulling als een activiteit duurder is dan gepland.)

De ouderraad houdt rekening met kinderen met allergieën.
Verder worden er ook kosten gemaakt zoals de zaalhuur voor de Carnavalsviering, kosten i.v.m.
aanwezigheid Sint en Pieten, het groepscadeau van Sinterklaas aan elke groep, een cadeautje voor de
Communicanten. Ook wordt € 0,50 van de ouderbijdrage besteed aan de uitbreiding en verbetering van
de schoolbibliotheek.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af
aan de oudergeleding van de MR. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of
wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage € 15,00 kan in twee termijnen worden betaald, door middel van een handmatige
overboeking.

Het rekeningnummer dat hiervoor openstaat is: IBAN nummer NL60INGB0001100278 t.n.v. OR BS
Gerardus Majella. Vermeld daarbij a.u.b. de naam en groep van uw kind(eren).
De eerste betaling dient te geschieden in september 2017 en de tweede uiterlijk in februari 2018.
Leerlingen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 10,00 en leerlingen die vanaf april 2017 instromen
€ 7,50. We gaan ervan uit dat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.
U kunt het geld ook contant op school bij de directie of de administratie betalen.
Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet (meteen) kunt betalen …is het belangrijk dat we dit weten!!
U kunt dit bespreken met de leerkracht, de intern begeleider of de directie (Marie-José Kollau 06
10493750). Gezinnen met meer dan drie kinderen kunnen (in overleg) in aanmerking komen voor betaling
in meerdere termijnen of een reductie- of kwijtscheldingsregeling kan besproken worden.
Stichting Leergeld Parkstad (tel.045-5743636 op werkdagen van 10.00-15.00 uur /
http://parkstad.leergeld.nl.) kan helpen als de kosten voor de ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp een
probleem zijn. De aanvraag bij Stichting Leergeld (ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp) moet voor 1
oktober 2017 geregeld zijn. U moet zelf de aanvraag verzorgen. Voor meer informatie en een factuur
kunt u ook terecht bij de directie of de administratie.
NB:
Het geld voor het schoolreisje en de bijdrage voor het schoolkamp moeten apart betaald worden en zijn
geen onderdeel van de ouderbijdrage.
U ontvangt hierover informatie in het nieuwe schooljaar. De kinderen die niet deelnemen aan het
schoolreisje of het schoolkamp moeten gewoon op school zijn. Dit zijn reguliere lesdagen.
Met vriendelijke groeten,
De Ouderraad en Team Bs Gerardus Majella.

