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Datum: september 2016 
Procedure inning ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van niet schoolgebonden activiteiten zoals: Sinterklaas, 
kerstviering, Ruimtedagen en schoolfeesten. Om kinderen aan deze activiteiten mee te kunnen laten doen, is 
geld nodig. Hiervoor is de ouderbijdrage bedoeld. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De ouderraad en 
school gaan er in de begroting van de activiteiten van uit dat voor ieder kind de ouderbijdrage wordt betaald. 
In juni 2018 is de procedure aangepast en opnieuw vastgesteld. 
 
De procedure voor inning van de ouderbijdrage is als volgt. 
 
Einde oude schooljaar: 

• De schooldirectie zorgt ervoor dat de leerlingenlijsten de laatste week van het oude schooljaar in het 
bezit zijn van de penningmeester van de ouderraad.  

 
Begin nieuw schooljaar: 

• Aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk een halve maand na de start van het schooljaar, stuurt 
de penningmeester van de ouderraad de ouders/verzorgers per mail een brief met het verzoek om de 
ouderbijdrage voor dat jaar te voldoen. Hierin wordt opgenomen dat de bijdrage medio oktober 
voldaan moet zijn. In de brief wordt opgenomen dat als ouders/verzorgers de ouderbijdrage niet 
kunnen betalen zij een beroep kunnen doen op Stichting Leergeld West-Friesland.  

 
Oktober 

• Indien er eind oktober geen betaling is gedaan stuurt de penningmeester per post een  1ste 
herinneringsbrief naar de betreffende ouders/verzorgers, met het verzoek om het bedrag uiterlijk 
medio november te voldoen.  

 
November 

• Indien er medio november nog geen betaling heeft plaatsgevonden stuurt de penningmeester een 2de 
(tevens laatste) herinneringsbrief per post naar de betreffende ouders/verzorgers, met het verzoek 
om het bedrag uiterlijk eind november te voldoen. In de brief staat duidelijk vermeld dat indien er 
voor begin december nog niet is betaald, de ouderraad de directie van ’t Ruimteschip inlicht. 

 
December 

• Indien er begin december nog geen betaling heeft plaatsgevonden, worden de ouders/verzorgers 
persoonlijk benaderd door de penningmeester of een vertegenwoordiger van school. Zij vraagt de 
ouders/verzorgers nogmaals de ouderbijdrage te betalen. Ook zal de penningmeester de ouders 
nogmaals wijzen op de mogelijkheid van Stichting Leergeld West-Friesland.  

 

• Indien er twee weken later, half december nog niet betaald is, geeft de penningmeester aan de 
directie van het ’t Ruimteschip door welke ouders niet betaald hebben.  
 

• De directie nodigt de betreffende ouders uit voor een gesprek  met een vertegenwoordiger van 
school. 

 

 



Januari 

• Dit gesprek dient voor eind januari plaats gevonden te hebben.  

• School gaat er van uit dat de ouderbijdrage na dit gesprek betaald zal worden.  
 
 
Terugbetalen ouderbijdrage in het geval kinderen gedurende het schooljaar van school gaan. 
Indien kinderen midden in het schooljaar van school gaan, kunnen de ouders op verzoek een deel van de 
ouderbijdrage teruggestort krijgen. 
Indien het kind tussen begin schooljaar en 1 januari van school gaat, wordt € 20,-- terugbetaald. 
Als het kind tussen 1 januari en einde schooljaar van school gaat en de Ruimtedag is nog niet geweest, krijgen 
de ouders € 10,-- terug. Indien de Ruimtedag al geweest is, wordt niets meer terugbetaald.   
 

 
NB: 
Het tijdspad in deze procedure is gebaseerd op de late zomervakantie periode. Deze vakantie zal namelijk over 
het algemeen genomen eind augustus/begin september eindigen. Indien de zomervakantie vroeg valt zal het 
tijdspad hierop aangepast worden. 
 
Ouderraad en directie ’t Ruimteschip 


