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Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de volgende diensten of activiteiten:
activiteiten

Lesmaterialen / diensten
Montessori-agenda
Activiteiten leerlingen
Keuzecursussen extern
Mentordagen
1
Excursies
Vrienden van Montessori
Bijdrage
solidariteitsfonds
Bijdrage cultuurfonds
totaal

Onderbouw
Jaar 1 en 2
€ 48
€ 15
€ 55
€ 53
€ 50
€ 19
€ 5

Bovenbouw
Jaar 3, 4 en
5
€ 38
€ 55
€ 157
€ 10
€ 5

€ 5
€ 5
€ 255

€ 5
€ 5
€ 275

1. Toelichting:
Lesmaterialen / diensten
 Bijvoorbeeld toetsen en onderzoeken die afgenomen worden om de vorderingen en mogelijke
leer-en of gedragsproblemen in kaart te brengen.
 Sportdagen.
 Lesmaterialen zoals de tekendoos, andere materialen zoals verf, kwasten, papier .
 Gastdocenten in onder en bovenbouw bijvoorbeeld, bij kunstvakken, sportvakken,
leergebieden en andere vakken.
 LOB activiteiten, materialen voor keuzecursussen intern zoals koken, habkido, maken van
spellen.
 Kluisjes, toetsblokken.
Activiteiten leerlingen
Denk aan: Schoolfeesten, St. Nicolaas, sportactiviteiten, leerlingenraad, eindejaar viering, diplomauitreiking, kunstactiviteiten binnen en buiten de school, kennismakingsdag.
Keuzecursussen extern
Bijvoorbeeld keuzecursussen die door externe partijen worden verzorgd:
We werken onder meer met de Jacobiberg, MMKA, techno-planet, edu-art.
Maar hier zitten ook kleine excursies in zoals bezoek aan de synagoge, excursie sterrenkunde.
Vergoedingen van gastdocenten die keuzecursussen verzorgen.
Mentordagen (“Monti-dagen”)
Onze leerlingen hebben elk jaar in september een mentorweek. Dit doen we aan het begin van het jaar
om een positieve en stevige impuls te geven aan het groepsdynamische proces. De mentorweek
levert een belangrijke bijdrage aan een gezond en veilig leerklimaat en goede relaties met de mentoren
en docenten. Leerjaar 1 en 2 blijven nog in de buurt. Leerjaar 3 havo en mavo gaan naar Ameland.
Leerjaar 4 havo gaat naar de Ardennen. Leerjaar 4 mavo gaat na de examens naar een nog nader vast
te stellen bestemming. In ieder geval naar het buitenland met een programma waarin cultuur en
ontspanning centraal staan. Leerjaar 5 havo gaat na de examens naar Antwerpen.
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Excursies naar Londen (2 jaar), Rouen (3 jaar havo), België/Duitsland (3 jaar mavo) worden apart in
rekening gebracht.
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Excursies
Kleine excursies zoals bijvoorbeeld het Archeon, profiel- of sectordagen, bezoek aan de rechtbank.
Soms komen hier vervoerskosten bij.
Vrienden van Montessori
In de tabel staat een post bijdrage aan de ‘Stichting Vrienden van de Montessori’.
Deze stichting stelt zich ten doel het onderwijs op onze school te ondersteunen en te bevorderen.
Dat kan financieel, materieel of anderszins gebeuren. Het betreft hierbij zaken die wij op geen enkele
andere wijze kunnen bekostigen (ook niet via de vrijwillige ouderbijdrage).
Voorbeelden van het afgelopen jaar : Aanschaf muziekinstrumenten, behoud van de Cultuurkaart voor
alle leerlingen, cadeau voor de leerlingen bij de diploma-uitreiking, cabaretvoorstelling voor alle
leerlingen.
Daarnaast beheert de stichting de middelen en kunnen leerlingen, medewerkers en schoolleiding
aanvragen doen die binnen de doelstellingen passen (zie de website, Vrienden van het Montessori).
Toelichting solidariteitsfonds
We merken dat er in de loop der jaren meer verzoeken komen voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de ouderbijdrage. Ouders hebben te maken met bezuinigingen. Ook de school heeft te maken met
een steeds krapper budget, omdat de overheid ook op onderwijs bezuinigt. Met het solidariteitsfonds
draagt u bij om samen met de school zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen. Het is een
uitdrukking van onze zorg voor elkaar.
Toelichting cultuurfonds
In het kader van de culturele vorming organiseren wij concerten en toneelpresentaties voor de
leerlingen. Ook krijgen leerlingen in november een CJP-pas. Met deze pas krijgen zij een aanzienlijke
reductie op toegangsprijzen van schouwburg, concerten en andere culturele manifestaties. De kosten
hiervan worden voor de helft uit het cultuurfonds van de ouderbijdrage betaald.
Toelichting excursies
Buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen
Excursie Londen (jaar 2 Engels)
Excursie Rouen (jaar 3 havo)
e
Excursie België/Duitsland (3 jaar mavo)

± € 320,± € 200,± € 160,-

…en verder
Wanneer u op de website ”Het laatste Nieuws” bezoekt dan kunt u talloze voorbeelden vinden van
bijzondere activiteiten die niet geheel uit de reguliere financiering betaald kunnen worden.
Het is aan u te kiezen waar u een bijdrage aan wilt leveren, maar natuurlijk hopen wij dat u het totale
bedrag betaalt, want de kosten worden echt gemaakt . Wij willen veel extra onderwijsactiviteiten
leveren aan de leerlingen. Mede dat maakt onze school zo bijzonder en aangenaam.
Zoals al in de eerdere brief aangegeven kunnen ouders en verzorgers die de middelen echt niet
kunnen dragen , een verzoek voor (gedeeltelijke) kwijtschelding indienen en een tegemoetkoming
aanvragen bij Stichting Leergeld of via de Gelrepas.
2. Termijnen
De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde bedrag (€ 255 voor jaar 1, 2 of
€ 275 voor jaar 3, 4 en 5) uiterlijk 1 september 2018 door middel van ons betaalsysteem Schoolloket.
U kunt in termijnen betalen (plus € 5 administratiekosten):
In een termijn

Uiterlijk 15 september 2018
1x € 255,- of 1 keer € 275,-

In twee termijnen

Uiterlijk 1 september 2018 en 9 februari 2019
2 x € 130,- of 2x € 140,-
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In vier termijnen

In zes termijnen

Uiterlijk 15 september 2018, 5 januari 2019,
2 maart 2019 en 1 juni 2019
4x € 65,- of 4x € 70,uiterlijk 1 september 2017 , 3 november 2017 ,
5 januari 2018, 2 februari 2018, 6 april 2018, 1
juni 2018
6x € 44,- of 6 x € 47,-

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan
verbonden kosten, betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden
uitgesloten. Voor de leerling worden dan passende onderwijsactiviteiten gezocht.
3. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en
kwijtscheldingsregeling:









De reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij
de school ingeschreven heeft staan. Voor het tweede kind geldt een korting van 20 procent
van het onder 1 genoemde bedrag. Voor het derde en volgende kind een korting van 30
procent.
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde
ouderbijdrage, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger en niet anders dan na overleg
met de directie, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding. Ook kan met de school bekeken
worden of er een dienstenruil kan plaatsvinden in de vorm van activiteiten die een bijdrage
leveren aan de school:
Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger
geldende bijstandsnorm;
Indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing is verklaard;
De wettelijke vertegenwoordiger kan bij de gemeente Arnhem met behulp van een Gelrepas
een bijdrage krijgen voor de ouderbijdrage. Het resterende bedrag betaalt de wettelijke
verzorger zelf.
Stichting Leergeld verleent ook bijdragen aan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit varieert
van het meedoen met excursies en schoolkampen tot het aanschaffen van bijvoorbeeld een
fiets of een laptop. Informatie is te vinden op www.leergeldarnhem.nl . Bij de receptie hebben
we ook foldertjes over Stichting Leergeld.

