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aan de ouders / verzorgers van

Eindhoven, 27 september 2019
Betreft: Ouderbijdrage 2019 – 2020

Beste ouders en verzorgers,
Aan de manier waarop Vrijeschool de Regenboog vorm geeft aan haar onderwijs ligt een aantal
bewuste keuzes ten grondslag. We geven extra geld uit aan toneel, muziek, vieringen, handwerken
en antroposofische scholing, vanuit de basisgedachte dat we onderwijs aan kinderen vanuit hoofd,
hart en handen aanbieden. U hebt hier bewust voor gekozen toen u uw kind opgaf bij onze school.
Waarom een ouderbijdrage?
De subsidie die onze school jaarlijks van de overheid ontvangt is voor ons onderwijs niet toereikend.
Aan vrijeschoolonderwijs hangt een prijskaartje dat beduidend hoger is dan bij andere
onderwijsvormen
Waaraan kan de ouderbijdrage worden besteed?
Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het
meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders
leveren, is er ook extra geld nodig waardoor onze school daadwerkelijk een Vrije School kan zijn.
Wij vragen u daarom een ouderbijdrage die hoger is dan in het regulier onderwijs.
In het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage onder meer besteed aan:
•
het scholen en bijscholen van leerkrachten in 'antroposofisch opvoeden en lesgeven'
•
jaarfeesten en vieringen
•
natuurlijke materialen in de klaslokalen en in de lessen
Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ook verslag gedaan op de website van de school.
Uw wensen kenbaar maken
Als Stichting tot Steun willen wij de school zo goed mogelijk helpen bij het verzamelen van de
ouderbijdragen. Wij zijn ons er van bewust dat menig ouder de hoogte van hun bijdrage mede laat
bepalen door de besteding van het geld. Daarom willen wij u vragen uw wensen ten aanzien van de
besteding van de ouderbijdrage op het toezeggingsformulier aan te geven.
Wij hebben een aantal doelen afgestemd met de directie van school. Daarnaast inventariseren we
dus uw wensen en geven deze als advies namens alle ouders mee aan de school. Dit advies is
uiteraard niet bindend, er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
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Hoogte en vaststelling van de ouderbijdrage
Ouderbijdragen zijn vrijwillig en mede gebaseerd op solidariteit. Niet iedere ouder kan hetzelfde
bedrag betalen. Sommige ouders betalen minder en anderen zijn bereid en in staat meer te betalen.
Om u wel een indruk te geven van wat de school nodig heeft, zijn er richtbedragen vastgesteld.
1 kind

2 kinderen

3 kinderen + meer

Optie A

- bovengemiddelde bijdrage

€ 900

€ 1.440

€ 1.800

Optie B

- gemiddelde bijdrage

€ 525

€ 840

€ 1.050

Optie C

- beneden gemiddelde bijdrage

€ 150

€ 240

€ 300

De richtlijn voor een minimum ouderbijdrage is gesteld op €125,- per jaar voor het eerste kind.
Maar U bepaalt geheel zelf of en hoeveel u wilt bijdragen.
Indien de hoogte van de ouderbijdrage een belemmering vormt, verzoeken wij u dat op het
toezeggingsformulier aan te geven.
Tussentijdse instroom
Wanneer uw kind gedurende het schooljaar instroomt wordt het bedrag berekend op basis van het
aantal maanden onderwijs dat uw kind dat jaar op school zit. Bereken uw bijdrage zoals hierboven.
Deel dat bedrag door 10 (zomermaanden zijn uitgesloten) en vermenigvuldig met het aantal
maanden dat uw kind op school zit.
Retourneren formulier
Wij verzoeken u bijgaand toezeggingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen
en vóór 14 oktober 2019 aan ons te retourneren. Ook wanneer u niet tot het doen van een
financiële bijdrage in staat of bereid bent.
Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie en het op tijd retourneren van het toezeggingsformulier.
Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting tot steun
Wim van Vroonhoven

bijlagen:
Toezeggingsformulier Ouderbijdrageformulier 2019 – 2020,
antwoordenvelop

