Ouderbijdrage 2020-2021
In deze brief vindt u informatie over de ouderbijdrage.

Hoeveel is de ouderbijdrage voor 2020-2021?
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage, met instemming van de MR, € 47,50 per kind. Als uw
kind na 1 januari 2021 op school komt dan bedraagt de ouderbijdrage € 34,00 per kind.

Hoe betaal ik de ouderbijdrage?
Rekening NL48 ABNA 0472 6760 40
t.n.v. KPOA inzake Kameleon
o.v.v. naam en groep van uw kind(eren)

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?
De ouderbijdrage wordt gebruikt om de niet-lesgebonden activiteiten te financieren. Denk aan:
schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, sportdag, enz. Maar ook de versiering bij feestdagen, drinken
en iets lekkers bij activiteiten.

Waarom betaalt de school dit niet?
De school betaalt alles voor het verplichte lesprogramma, want basisonderwijs is gratis in
Nederland.
Voor de extra activiteiten hebben we als school geen geld. School en ouders vinden deze
activiteiten wel erg belangrijk en we hebben daarom de ouderbijdrage nodig.

Is de ouderbijdrage vrijwillig?
Ja, de bijdrage is vrijwillig.

Waarom is de ouderbijdrage zo belangrijk voor school?
Als we de bijdrage niet hebben, kunnen we de activiteiten ook niet uitvoeren.
Het is dus voor de school belangrijk om de ouderbijdrage te ontvangen
Alle leerlingen mogen namelijk aan alle activiteiten meedoen, wij sluiten geen leerling uit.
Als u vergeet te betalen of niet kunt betalen, dan betaalt in feite een andere ouder voor uw kind.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Wat kunt u doen als u het financieel niet kunt bijdragen?
Als het voor uw gezin lastig is om de bijdrage te betalen, kunt u dat op school aangeven. We
zoeken graag met u naar een oplossing.

U kunt het bedrag bijvoorbeeld gespreid over het jaar betalen. U kunt ook een aanvraag indienen
bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld betaalt ons dan de ouderbijdrage.
Vindt u het lastig of moeilijk om dit te vertellen op school? Misschien kan een andere ouder u
hierin bijstaan.

Contact
Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van
de ouderraad:
- Jolanda Brinkers, moeder van Ruben uit groep 5 en Rick uit groep 1-2,
jo@brinkers-smal.com telefoon 06-53587451
- Joke Breukelaar office manager, telefoon 033-4550488 of kameleon@kpoa.nl
- Cécile van de Riet, directeur, telefoon 033-455-488 of c.vdriet@kpoa.nl

