Inningsbeleid schoolfonds oudervereniging Dirk van Dijkschool
De oudervereniging van de Dirk van Dijkschool organiseert jaarlijks meerdere
activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Kerst, een Paasontbijt, het
kleuterfeest en het zomerfeest. Ons doel is om alle leerlingen van de school deel te laten
nemen aan deze activiteiten. Niet alleen de leerlingen verwachten dat zij meedoen, de
ouders verwachten ook dat hun kind(eren) deelneemt aan de activiteiten.
Om deze verwachting waar te maken heeft de oudervereniging financiële middelen nodig
en daarom vragen wij u per kind contributie te betalen (ook wel ouderbijdrage
genoemd). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de centrale
jaarvergadering en kan dus per jaar verschillen. In dezelfde vergadering wordt ook
verantwoording afgelegd over de besteding van uw bijdrage.
Inningsbeleid
Om duidelijkheid te geven over het schoolfonds en waarom uw bijdrage zo belangrijk is,
hebben we een beleid opgesteld. Dit is opgesteld volgens richtlijn van het Ministerie van
Onderwijs en ziet er als volgt uit:
1. De contributie is een vrijwillige bijdrage.
2. De brief over de contributie die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, moet
gezien worden als een overeenkomst. Wij vragen u de overeenkomst te tekenen.
De overeenkomst is een jaar geldig en heeft betrekking op het lopende
schooljaar.
3. Na ondertekening van de overeenkomst ontstaat er voor u een
betalingsverplichting.
4. In de overeenkomst moet het bedrag gespecificeerd worden weergegeven.
5. U hebt de mogelijkheid om, met opgaaf van reden, voor bepaalde activiteiten te
kiezen. U betaalt dan ook alleen voor die activiteiten waaraan u uw kind(eren)
deel wilt laten nemen.
6. Als de overeenkomst ongetekend wordt ingeleverd maar de betaling wordt wel
tijdig gedaan, dan wordt de betaling gezien als getekende overeenkomst. Dit om
te voorkomen dat we na een betaling alsnog een handtekening moeten vragen.
7. Er is een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Onderaan dit beleid leest u wat
deze inhoud.
8. Op de overeenkomst kunt u aangeven of uw kind een allergie voor voeding heeft
en welke allergie dit betreft. Zo kunnen wij hier op een veilige manier mee
omgaan. Daarnaast hebt u recht op reductie.
9. De betaaldatum van de contributie is vastgesteld op 1 oktober.
10. Bij te laat betalen ontvangt u van de penningmeester een herinneringsbrief,
ongeacht of de (getekende) overeenkomst voor de contributie is ingeleverd. De
herinneringsbrieven worden in de eerste week van oktober verstuurd. De betaling
en de herinnering kunnen elkaar dus kruizen. In dat geval mag u de brief
beschouwen als niet verzonden.
11. Als er aan de betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, volgt een tweede
herinnering die gelezen kan worden als conclusiebrief. Omdat u geen keuze
kenbaar heeft gemaakt en geen betaling heeft gedaan, kan de penningmeester
niet anders dan de conclusie trekken dat u niet wilt dat uw kind(eren) aan de
activiteiten van de oudervereniging deelnemen. De lijst met de betreffende
leerlingen wordt door de penningmeester voorgelegd aan de directeur. Omdat de
school eindverantwoordelijk is voor de leerlingen, besluit de directeur uiteindelijk
of een leerling wel of niet deel kan nemen. In het geval een leerling kan
deelnemen, dan betaalt de school de contributie. In het geval een leerling
buitengesloten wordt van deelname, moet de school een alternatief lesprogramma
aanbieden tijdens de activiteit. Dit geldt alleen als de activiteit onder lestijd
plaatsvindt. Alle besluiten worden schriftelijk aan u bevestigd.
12. Kunt u of wilt u de contributie niet betalen? Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar
maken bij de directeur. Ook als u het bedrag niet in een keer kunt betalen, kunt u
schriftelijk een voorstel voor een betalingsregeling indienen bij de directeur.

Reductieregeling
U komt in aanmerking voor deze regeling als:
uw kind(eren) instromen in een lopend schooljaar. U kunt uw kinderen aan de
nog komende activiteiten deel laten nemen. De betaaldatum van 1 oktober geldt
hier niet. De oudervereniging verwacht de betaling binnen vier weken na de
instroom van u te hebben ontvangen.
uw kind(eren) gedurende het lopende schooljaar uitstromen. Als u wel voor
activiteiten heeft betaald maar uw kind(eren) doet hier niet meer aan mee omdat
hij/zij geen leerling meer is van de Dirk van Dijkschool, dan heeft u voor deze
activiteiten recht op teruggave.
uw kind(eren) een allergie heeft. Als uw kind allergisch is voor bepaalde
voedingsstoffen, dan adviseren wij u zelf te zorgen voor de etenswaren bij de
activiteiten. U hebt recht op korting op de contributie. In overleg met de
oudervereniging ontvangt u naar rato een bedrag terug.
u er met opgaaf van reden voor kiest uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten niet
deel te laten nemen. U betaalt dan alleen voor de activiteiten waaraan uw
kind(eren) wel deelneemt.
Kwijtscheldingsregeling
In een aantal gevallen wordt kwijtschelding verleend aan de ouder. Wanneer u hiervoor
in aanmerking komt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directeur. Deze regeling
wordt als volgt toegepast:
- als er sprake is van schuldsanering, surseance van betaling, failliet, onder curatele
stelling of onder bewindvoering ligt hier documentatie aan ten grondslag. U kunt
dit aantonen bij de directeur. Besluit de directeur dat uw kind kan deelnemen, dan
draagt de oudervereniging zorg voor de betaling van de contributie vanuit de
financiële reserve. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
Overige subsidieregelingen
Bij de gemeente bestaat een participatiefonds (ook wel cultureel bijdragefonds minima).
Hier kan een ouder een tegemoetkoming vragen voor schoolkosten zoals een schoolreisje
of de contributie. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de gemeente.
Een andere mogelijkheid is om een aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl).
Bezwaarschriften
Als u op basis van dit beleid vindt dat u de bijdrage niet hoeft te voldoen, dan adviseren
wij u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de directeur. Zo voorkomt u dat uw kind wordt
buitengesloten van deelname aan de activiteiten. De directeur stemt besluiten alleen af
met de penningmeester vanwege de financiële administratie en niet op inhoud. Met alle
informatie wordt vertrouwelijk omgegaan en wordt niet besproken in de oudervereniging.
Tot slot
De oudervereniging legt jaarlijks de begroting voor aan alle ouders tijdens de centrale
jaarvergadering. In deze vergadering vraagt de penningmeester formeel goedkeuring op
de begroting. Er is dan meteen al sprake van bepaalde verwachtingen. U verwacht waar
voor uw geld en de oudervereniging verwacht voor ieder kind een bijdrage. Alleen dan
kan de oudervereniging de belofte, de te organiseren activiteiten die in de begroting
worden voorgelegd, waarmaken. Het nakomen van de betalingsverplichting geeft uw
kind(eren) dus het recht op deelname aan alle activiteiten van de oudervereniging. De
schoolreisjes worden niet door de oudervereniging georganiseerd, maar via school en
valt buiten dit beleid.

