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Richtlijn Ouderbijdrage 2017 - 2018
1.

De richtlijn

De ouderbijdrage is van toepassing op de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
Onderstaande tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van uw bijdrage. Zoals gezegd bent u vrij om
hiervan af te wijken. Zowel naar beneden als naar boven.
Voor ouders waarvan het kind in de loop van een schooljaar ingeschreven wordt mag de richtlijn aangepast
worden naar rato van het aantal maanden dat in dat schooljaar onderwijs genoten is.

Ouderbijdragentabel 2017 - 2018
Totaal jaarbedrag in €

Belastbaar jaarinkomen* in €

(voor een heel schooljaar)

Onder 8.500

88

8.500 t/m 10.000

113

10.000 t/m 11.500

139

11.500 t/m 13.000

195

13.000 t/m 14.500

214

14.500 t/m 16.000

252

16.000 t/m 17.500

315

17.500 t/m 19.000

378
2 % van belastbaar inkomen p.j.

Boven 19.000

* Belastbaar jaarinkomen:
Het gezamenlijke inkomen van beide ouders /verzorgers volgens de aangifte inkomstenbelasting van het
voorafgaande kalenderjaar. Als u geen aangifte hoeft te doen volg dan de jaaropgave(n) van uw werkgever(s).

Kortingsregeling:
Voor ouders/verzorgers met meerdere kinderen op onze school is de onderstaande kortingsregeling van
toepassing.
eerste kind

volgens ouderbijdragentabel

tweede kind

60% van het bedrag uit de tabel

derde kind

40% van het bedrag uit de tabel

vierde kind

geen ouderbijdrage

Regioregeling:
Voor ouders die ook een ouderbijdrage betalen aan een andere Vrije School (zowel basisonderwijs als
voortgezet onderwijs) in de regio geldt een speciale kortingsregeling.
eerste kind

80% van het bedrag uit de tabel

tweede kind

40% van het bedrag uit de tabel

derde kind

20% van het bedrag uit de tabel

vierde kind

geen ouderbijdrage
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2.

Betalingsmogelijkheden

U kunt de ouderbijdrage op meerdere manieren betalen. Op het Toezeggingsformulier Ouderbijdrage 2017 2018 zijn verschillende betalingsmogelijkheden weergegeven.

3.

Tot slot

U kunt zich voorstellen dat het voor school van belang is zo snel mogelijk te weten op welk bedrag de school
mag rekenen. Stuur daarom altijd uw Toezeggingsformulier terug in bijgevoegde antwoordenvelop . U kunt de
antwoordenvelop ook afgeven bij de administratie.
Als u vragen heeft over de regeling dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Stichting tot
Steun. Als u door omstandigheden de toegezegde ouderbijdrage (tijdelijk) niet (meer) kunt betalen, neemt u
dan vooral ook contact met hem op. Uw situatie wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld.
De contactpersoon, de heer Zuijlen, kunt u bereiken per e-mail (stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl) .
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