
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage: toelichting 
 

1. De Werkplaats wil meer zijn dan een school, die enkel het reguliere onderwijs 

verzorgt. Dat vraagt om meer faciliteiten, activiteiten en deskundigheid. Daarvoor 

kan een overeenkomst  voor een ouderbijdrage worden gesloten. Deze ouderbijdrage 

is in principe vrijwillig. 

2. De Werkplaats gaat ervan uit dat de ouders/verzorgers bewust kiezen voor De  

Werkplaats en het onderwijs van De Werkplaats. De Werkplaats gaat er daarom ook  

vanuit, dat de ouders/verzorgers naar draagkracht bijdragen aan de kosten van de 

extra faciliteiten, activiteiten en deskundigheid van De Werkplaats. 

3. De kosten van de extra faciliteiten, activiteiten en deskundigheid zijn o.a.: 

- personeelslasten:  extra begeleidingsactiviteiten, creativiteit/cultuur, WP-Talent e.d. 

- extra leermiddelen: koken, creatieve vakken e.d.  

- kosten werkersactiviteiten: excursies, schoolfeesten e.d.  

- gebouwen en terreinen: extra voorzieningen 

- communicatie: Werkplaatskrant, Webportaal ouders e.d.  

- diversen: schoolfoto’s, jaarboek examengroepen, huur lockers en bijdrage passen 

- beheer en organisatie: extra kosten i.v.m. bovengenoemde extra’s  

4. In de schoolgids worden de extra faciliteiten, activiteiten en deskundigheid toegelicht 

en in het juiste kader geplaatst. Aan de medezeggenschapsraad wordt jaarlijks 

financiële verantwoording afgelegd voor de besteding van de ouderbijdragen. Deze 

verantwoording wordt op de website gepubliceerd.  

5. Ouders/verzorgers hebben de keuze slechts van een deel van de door de 

Werkplaats aangeboden extra faciliteiten, activiteiten en deskundigheid gebruik te 

maken. Voor het deel van de extra faciliteiten, activiteiten en deskundigheid, waarvan 

wel gebruik wordt gemaakt, kan in overleg met de directie een regeling voor de 

ouderbijdrage worden getroffen. 

6. De Werkplaats hanteert een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Als meer kinderen 

uit een gezin tegelijkertijd het basis- en/of voortgezet onderwijs van de Werkplaats 

bezoeken worden de volgende reducties verleend: 

- voor het tweede kind 25% 

- voor het derde kind   50% 

- voor het vierde en volgende kind(eren) is geen bijdrage verschuldigd. 

7. Er zijn omstandigheden dat voor de ouderbijdrage gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding verleend wordt. De directie kan hiertoe besluiten. De gehele of 

gedeeltelijke kwijtschelding geldt voor het lopende schooljaar en moet jaarlijks 

opnieuw aangevraagd worden. 

8.  Er is een reglement ouderbijdragen van de Werkplaats. 

 

Voor de zomervakantie ontvangt u van de financiële administratie per mail een 

inkomensformulier waarop wij vragen uw verzamelinkomen van 2014 te 

vermelden. Na de zomervakantie ontvangt u een factuur voor de betaling van de 

ouderbijdrage. 

 

 

 
Belastbaar inkomen 
 

Bijdrage per werker in 
€ 

Belastbaar inkomen 
 

Bijdrage per werker    in 
€ 

€   1e           2e           3e             €   1e          2e            3e   

         0 –  5.445 
  5.446 – 13.613 
13..614 - 18.151 
18.152 - 22.6899 
22.690 – 27.226 

  23         23           23 
  45         34           23 
125         93           63 
193       145           97 
284       213         142 

27.227 – 31.764 
31.765 – 36.302 
36.303 – 45.378 
45.379 – 58.991 
> 58.992 

362       272         182 
408       306         204 
454       340         227 
567       426         284 
681       511         340 

 

 

 

 



Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 
 

Het bestuur van de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, in de inleiding en hierna 

aangeduid als De Werkplaats, 

 

en 

 

mevrouw ________________________________________ 

 

en de heer ________________________________________  

 

zijnde de wettelijke vertegenwoordiger(s) van ____________________________ 

 

wonende te ________________________________________ 

 

in de inleiding en hierna aangeduid als de ouders/verzorgers, 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

 

1. Het in de toelichting gestelde is bekend en wordt onderschreven. 

2. De ouders/verzorgers hebben hun kind ingeschreven bij De Werkplaats en wensen 

het kind gebruik te laten maken van het gehele onderwijsprogramma zoals dat door 

De Werkplaats wordt aangeboden. De Werkplaats heeft verklaard, dat het kind 

geplaatst kan worden. 

3. Door ondertekening van deze overeenkomst verplichten de ouders/verzorgers zich tot  

betaling van de ouderbijdragen. 

4. Deze overeenkomst wordt voor een jaar aangegaan en hierna jaarlijks verlengd door 

ondertekening van het inkomensopgaveformulier door ouders/verzorgers. 

5. Het verzamelinkomen zoals opgegeven op het inkomensopgaveformulier is de basis 

voor de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage.   

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud 

 

Te ________________________________________ 

 

d.d. ________________________________________ 

 

De ouders/verzorgers 

 

 ________________________________________ 

 

De Werkplaats 

 ________________________________________  

 

 

Dit exemplaar graag ondertekend naar school terugsturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 
 

Het bestuur van de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, in de inleiding en hierna 

aangeduid als De Werkplaats, 

 

en 

 

mevrouw ________________________________________ 

 

en de heer ________________________________________  

 

zijnde de wettelijke vertegenwoordiger(s) van ____________________________ 

 

wonende te ________________________________________ 

 

in de inleiding en hierna aangeduid als de ouders/verzorgers, 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

 

1. Het in de toelichting gestelde is bekend en wordt onderschreven. 

2. De ouders/verzorgers hebben hun kind ingeschreven bij De Werkplaats en wensen 

het kind gebruik te laten maken van het gehele onderwijsprogramma zoals dat door 

De Werkplaats wordt aangeboden. De Werkplaats heeft verklaard, dat het kind 

geplaatst kan worden. 

3. Door ondertekening van deze overeenkomst verplichten de ouders/verzorgers zich tot  

betaling van de ouderbijdragen. 

4. Deze overeenkomst wordt voor een jaar aangegaan en hierna jaarlijks verlengd door 

ondertekening van het inkomensopgaveformulier door ouders/verzorgers. 

5. Het verzamelinkomen zoals opgegeven op het inkomensopgaveformulier is de basis 

voor de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage.   

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud 

 

Te ________________________________________ 

 

d.d. ________________________________________ 

 

De ouders/verzorgers 

 

 ________________________________________ 

 

De Werkplaats 

 ________________________________________  

 

 

 

Dit exemplaar is voor uw eigen administratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


