
 
 
Beste ouders/verzorgers,       
 
Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis 
basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk 
vrijeschoolonderwijs te maken. 
In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo 
breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te 
ontplooien. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en 
kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het 
onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden 
kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze ambities is de 
subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. 
Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te 
plaatsen. 
 
Wat gebeurt er met de ouderbijdragen?  
Met dit geld worden belangrijke dingen in de school mogelijk gemaakt. Bij ons op school 
wordt de ouderbijdrage als volgt besteed: 

 Aanstellingen voor extra ondersteuning voor leerlingen  

 Euritmielessen en muzikale begeleiding 

 Vaklessen techniek en wetenschap 

 Lesmaterialen vaklessen en periodeonderwijs 

 Jaarfeesten 

 Specifieke bijscholing Vrijeschool leerkrachten 

 Extra kosten voor schoolmeubilair 

 Extra kosten voor het onderhoud van schoolgebouw en terrein 

 Kosten Schoolmagazine Seizoener 
 
Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) 
mogelijk. In het kalenderjaar 2015 ontvingen wij een bedrag van € 60.000 aan 
ouderbijdragen. Waarvoor onze hartelijke dank. Voor een verantwoording van de besteding 
van de ouderbijdrage verwijzen wij u naar onze schoolgids. 
 
Procedure 
Met ingang van 1 januari 2017 gaan alle scholen van de Stichting Vrijescholen Ithaka over op 
hetzelfde systeem voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een volledig 
digitaal systeem, WIS Collect, waarvoor alle ouders een eigen inlogcode krijgen. 
Binnen WIS Collect kunt u aangeven op welke manier u de ouderbijdrage wilt voldoen: Via 
IDEAL, via een automatische afschrijving of via incasso. U kunt ook aangeven of u per maand, 
per kwartaal of per jaar wilt betalen.  
Alle correspondentie met WIS Collect verloopt via uw mailadres. 
 
Jaarlijks in juni/juli ontvangt u vanuit WIS Collect een mail, waarmee u opnieuw opgave voor 
het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar kunt doen. 



Bijgaande tabel is een richtlijn voor het bepalen van de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage hangt af van het (gezamenlijke) bruto 
jaarinkomen en van het aantal kinderen. 
 
Mocht de hoogte van de ouderbijdrage volgens de tabel onoverkomelijke problemen geven, 
dan verzoeken wij u in WIS Collect in te vullen wat u wel kunt bijdragen.  
Ook wanneer u helemaal niet in staat bent een bijdrage te leveren, verzoeken wij u dit aan 
te geven in WIS Collect. U ontvangt dan geen herinneringsmail meer. 
 
Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage, of problemen met de betaling kunt u 
contact opnemen met de administratie van uw school.  
 
 
 
Administratrice : Marleen de Boer 
Telefoonnummer : 0229-231011 
Mailadres  : info@parcival-hoorn.nl 
 
 
 
Bijlage   : Richtlijn voor het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage 
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Richtlijnen voor het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage: 

 

Bruto 
jaarinkomen 
minder dan 

AANTAL KINDEREN 

  1 2 3 

 euro’s euro’s euro’s euro’s 

€ 10.000,00  €        10,00   €        20,00   €        30,00  

€ 12.000,00  €        12,00   €        24,00   €        36,00  

€ 14.000,00  €        14,00   €        28,00   €        42,00  

€ 16.000,00  €        16,00   €        32,00   €        48,00  

€ 18.000,00  €        18,00   €        36,00   €        54,00  

€ 20.000,00  €        20,00   €        40,00   €        60,00  

€ 22.000,00  €        22,00   €        44,00   €        66,00  

€ 24.000,00  €        24,00   €        48,00   €        72,00  

€ 26.000,00  €        26,00   €        52,00   €        78,00  

€ 28.000,00  €        28,00   €        56,00   €        84,00  

€ 30.000,00  €        30,00   €        60,00   €        90,00  

€ 32.000,00  €        32,00   €        64,00   €        96,00  

€ 34.000,00  €        34,00   €        68,00   €      102,00  

€ 36.000,00  €        36,00   €        72,00   €      108,00  

€ 38.000,00  €        38,00   €        76,00   €      114,00  

€ 40.000,00  €        40,00   €        80,00   €      120,00  

€ 42.500,00  €        42,50   €        85,00   €      127,50  

€ 45.000,00  €        45,00   €        90,00   €      135,00  

€ 47.500,00  €        47,50   €        95,00   €      142,50  

€ 50.000,00  €        50,00   €      100,00   €      150,00  

 
 
Bij € 50.000,= en meer bedraagt de ouderbijdrage: 

 1,0 promille per maand voor één kind 

 2,0 promille per maand voor twee kinderen 

 3,0 promille per maand voor drie kinderen 
 


