Toelichting bij het reglement ouderbijdrage/schoolgeld
Ouders betalen voor elk kind dat op school zit schoolgeld. De ouderraad beheert deze
gelden en besteedt het onder andere aan viering van Sint en Kerst, aan de sportdag,
schoolreisje en excursies. Zonder dit schoolgeld kunnen deze activiteiten niet bekostigd
worden.
De overheid wil dat de school het schoolgeld niet koppelt aan de inschrijving van
leerlingen, met andere woorden; de school mag geen kinderen weigeren van ouders die
weigeren het schoolgeld te betalen. Daarom legt de ouderraad van de Zonnewijzer
conform de wettelijke verplichting bijgaand reglement vast.
Dit reglement beschrijft de regels tot het betalen van het schoolgeld aan de ouderraad
van de Zonnewijzer.
Artikel 1
De ouderraad van de Zonnewijzer vraagt de ouders/verzorgers van iedere leerling die
ingeschreven staat of wordt jaarlijks schoolgeld te betalen.
Artikel 2
1. Het schoolgeld is vrijwillig maar noodzakelijk.
2. De toelating van de leerling waarvoor de ouders geen schoolgeld willen betalen,
kan niet uitgesloten worden van het volgen van onderwijs.
3. Een leerling van wie de ouders geen schoolgeld willen betalen kan geen
aanspraak maken op bepaalde voorzieningen. Dit houdt in dat het kind niet
meegaat op excursies, culturele uitstapjes, schoolreisje enz.
Artikel 3
1. Het schoolgeld heeft betrekking op het hele schooljaar, lopende van de eerste
schooldag tot en met de laatste schooldag (zie schoolagenda van het
schoolseizoen.)
2. Voor een leerling die gedurende de loop van het schooljaar word toegelaten,
wordt de volgende verdeling gehanteerd:
 Toelating tot en met 31 december: € 80 euro (100% van de
ouderbijdrage)
 Toelating vanaf 1 januari: € 40 euro (50% van de ouderbijdrage)
 Toelating vanaf 1 mei: € 20 (25% van de ouderbijdrage)
3. Het schoolgeld kan in termijnen worden betaald.
Artikel 4
De hoogte en de bestemming van het schoolgeld wordt jaarlijks vastgesteld. In de
begroting van de ouderraad wordt beschreven op welke wijze het schoolgeld zal
worden besteed. De ouderraad legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de
besteding van de gelden.

Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,
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