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Q&A Vrijwillige ouderbijdrage 
 
 
Hoe is het bedrag van € 99,- tot stand gekomen? 
Het bedrag is bepaald aan de hand van onze ervaring met de organisatie van activiteiten in 
voorgaande jaren, met instemming van het oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  
 
Waar wordt de vrijwillige ouderbijdrage aan gespendeerd?  
In de brief noemen we de voorzieningen en activiteiten die het onderwijs van uw kind verrijken en 
waaraan we de ouderbijdrage graag willen besteden. Vanwege de nieuwe wetgeving en in overleg 
met het oudergeleding van de medezeggenschapsraad, wordt het totale bedrag aan ouderbijdrage 
nu vooruit betaald op vrijwillige basis. Aan de hand van het totale bedrag, bepalen we wat we kunnen 
organiseren. Zoals aangegeven in de brief, maken we in oktober de balans op en daarna zullen we 
hier ook over communiceren.  
 
Wat zijn de gevolgen als ik niet betaal? 
De consequentie is dat we dan minder budget hebben, waardoor we minder activiteiten kunnen 
organiseren voor leerlingen. Het is wettelijk bepaald dat alle leerlingen bij alle activiteiten mogen mee 
gaan. Het kan wel zo zijn dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. Het is dus wel heel fijn als 
u deze kunt en wilt betalen, want dit geeft de school extra ruimte om dingen te organiseren voor 
uw kind.  
 
Ik kan de ouderbijdrage helaas niet betalen. Kan ik me wenden tot Stichting Leergeld? 
Ja, dat kan. Het Bouwens heeft hierover contact gehad met Stichting Leergeld Peel & Maas. U kunt 
uw aanvraag indienen via: https://www.leergeld.nl/peelenmaas/doe-een-aanvraag/.  
 
Ik betaal liever pas voor een activiteit op het moment dat deze plaats vindt. Kan dat? 
Nee. Om organisatorische redenen willen we aan de voorkant weten welk bedrag er beschikbaar is. 
U ontvangt later in het jaar geen aparte facturen meer voor activiteiten (met uitzondering van 
eventuele buitenlandse reizen en de Bouwens TopTalentenklas; zie de brief). 
 
Wat is er met de bijdrage van vorig jaar gebeurd? 
Het geld is gebruikt om voorzieningen en activiteiten te realiseren voor de leerlingen van het 
afgelopen schooljaar, zoals o.a. introductieactiviteiten, diploma-uitreikingen, huur kluisje, CJP-kaart, 
proefwerkpapier en algemene kosten.  
 
Vragen? Neemt u contact op met de teamleider van uw kind. 


