Schoolgids Basisschool de Schakel - Broekhuizenvorst

Ouderraad
De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders. Vergaderingen zijn altijd openbaar en
de ouderraad is er om de belangen van ouders en kinderen te behartigen.
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Ouderbijdrage
Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Ouderraad, kunt u zich melden bij één van de
leden van de Ouderraad.
Het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage ligt bij de Ouderraad. De penningmeester zorgt voor
alle financiële aspecten. De school zal elk jaar met de Ouderraad overleggen welke activiteiten
vanuit de ouderbijdrage bekostigd zullen worden. In het algemeen betreft het steeds dezelfde
activiteiten, te weten: Sinterklaas- en Kerstviering, carnaval, schoolreis, Schakeldag,
Koningsdag en Pasen. Voor alle groepen betekent dit, dat u niet meerdere malen per jaar om
een bijdrage wordt gevraagd, maar slechts één keer voor alle activiteiten samen. Met het
voldoen van de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar bent u automatisch lid van onze
Ouderraad. We leggen elk jaar verantwoording af over ons doen en laten in ons jaarverslag en
het financiële verslag. Eenmaal per jaar houden we onze algemene jaarvergadering.
In verband met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage verspreidt de OR een brief via Isy.
De vrijwillige bijdrage van de ouders bedraagt voor elk kind € 25,00 per jaar, tenzij op de
Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad anders wordt besloten.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via ISY een brief met uitleg van de ouderbijdrage
en het verzoek om hieraan deel te nemen door het bedrag te betalen via de bank op rekening
NL19RABO0109203283 van de Ouderraad.
Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle
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leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders
de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te
vermelden in de schoolgids en het schoolplan.
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals
excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. Eerder
mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden
een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte
schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van
deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte
programma moeten door de school worden betaald.
Als u meer dan één kind op school heeft kunt u desgewenst de betaling spreiden. Voldoet u dan
steeds de bijdrage voor één van de kinderen, met vermelding van de naam. Wij vragen u
vriendelijk maar dringend om de bijdrage tijdig te voldoen. Voor u een kleine moeite, voor ons
minder administratieve problemen. Kunt of wilt u de vrijwillige bijdrage niet betalen, dan wordt u
verzocht contact op te nemen met de schooldirecteur, die (mee) op zoek zal gaan naar een
oplossing.
Voor de ouders van instromende kinderen geldt de volgende bijdrage: Vanaf oktober tot en met
december € 25,- , vanaf januari: € 15,-.
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