Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven – Zuid
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven
tel: 040 – 2110648
stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl

aan de ouders / verzorgers van

Eindhoven, 1 september 2017
Betreft: Ouderbijdrage 2017 - 2018
Geachte ouder, verzorger,
Hierbij ontvangt u het informatiepakket “Ouderbijdrage 2017 – 2018”.
Wij verzoeken u het Toezeggingsformulier ouderbijdrage 2017 – 2018 uit dit pakket te retourneren vóór 15
oktober a.s. Het formulier kan worden ingeleverd op de administratie van school of u kunt het terugsturen in de
bijgesloten antwoordenvelop.
Toelichting
De school ontvangt, net als iedere andere erkende basisschool, van de overheid financiële ondersteuning in de
vorm van subsidie. Voor de bepaling van de hoogte hiervan gaat de overheid uit van het aantal ingeschreven
leerlingen op school. Om te kunnen doen waar we voor staan is deze overheidssubsidie echter niet toereikend.
Daarvoor zijn wij, net als alle andere vrije scholen, aangewezen op de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Een
bijdrage die zoals u weet substantieel hoger is dan binnen het reguliere onderwijs, maar die daardoor wel een van
de hoekstenen is waar onze school haar kwaliteit en continuïteit aan dankt. Wij zien in uw keuze voor onze school
dan ook de bereidheid tot het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage.
Om houvast te geven bij het bepalen van uw vrijwillige bijdrage vindt u in de bijlagen de “Richtlijn Ouderbijdrage
2017 - 2018”. Deze richtlijn maakt het voor iedereen mogelijk om naar eigen inzicht en draagkracht de school te
steunen. U geeft zelf invulling aan uw steun; u geeft wat u goeddunkt en wat u kunt missen. Zo bouwt u samen
met de school aan een solide, financieel fundament waaraan ieder zijn eigen steentje bijdraagt. Een fundament
dat, naast al uw andere bijdragen (poetsen, bakken, hulp in de klas, enz.), noodzakelijk is om de identiteit van ons
vrijeschoolonderwijs te kunnen blijven waarborgen.
U kunt meer lezen over onze identiteit en visie op het vrijeschoolonderwijs op www.vbsderegenboog.nl/vrijwilligeouderbijdrage
Met veel dank en vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven – Zuid,

Geert Zuijlen
Administratie en contactpersoon Stichting tot Steun
bijlagen:
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