
 

Zwolle, september ’17 

Onderwerp : Ouderbijdrage schooljaar 2017 – 2018 

 

Beste ouders en verzorgers, 

De school vraagt, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage 

voor het nieuwe schooljaar.  

Het onderwijs in Nederland, en dus ook van onze school, is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij u, net als alle 

scholen in Nederland om een (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarmee ontstaat financiële ruimte zodat wij het 

onderwijs zoals dat bij ons als Vrije School past, kunnen inrichten. Mede door de ouderbijdrage krijgt de 

pedagogische visie vorm in de school. We bieden een extra aanbod aan vaklessen en kunstzinnige vakken. 

Daarnaast investeren we oa. meer in materiële zaken zoals de meerkosten van het houten meubilair en de 

inrichting van de kleuterklassen met duurzaam mooi speelgoed, leermiddelen als periodeschriften, materiaal 

voor het kunstzinnig onderwijs, de aanschaf van blokfluiten, toneelinrichting en de kosten van excursies en 

schoolreisjes. En natuurlijk investeren wij in het vieren van de jaarfeesten, een belangrijk onderdeel van de 

schoolcultuur.  

Gelukkig wordt er in onze relatief kleine school al veel geld bespaard door de grote inzet van ouders bij de 

schoonmaak, het onderhoud van de school, de tuinen en andere ondersteunende initiatieven. Daarnaast is er de 

ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar noodzakelijk. Daardoor lukt het ons om een rijk onderwijsaanbod 

te verzorgen, en alle vrije-school extra’s te bekostigen. Wij vinden het heel belangrijk om daarbij nogmaals 

expliciet te vermelden dat de bijdrage inkomensafhankelijk, vrijwillig is en leerlingen nergens van worden 

uitgesloten als de bijdrage niet kan worden betaald. 

Bij deze brief voegen wij de tabel met richtlijnen voor de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Mocht het deelnemen 

aan de ouderbijdrage problemen geven, dan kunt u zich richten tot de schoolleider, Daniëlle Wessels. 

Ook is ter informatie de onderbouwing van de vorig jaar opgestelde richtlijn bijgevoegd. Bij vragen hierover kunt 

u terecht bij de secretaris van de medezeggenschapsraad, Jelmer Wolters of een mail sturen naar 

ouderbijdrage@vrijeschoolzwolle.nl. 

Vorig jaar is gestart met de automatisering van de registratie en betaling van de ouderbijdrage. Daarbij is 

gekozen voor WISCollect, een transparant en gebruiksvriendelijk digitaal systeem om overzicht te krijgen van de 

ouderbijdragen. Hiervoor zult u vandaag een persoonlijke uitnodiging krijgen per mail. Wilt u dit systeem 

ook doorlopen en invullen als u niet bij kunt dragen; dat is nodig voor het volledige overzicht. Ook bij vragen 

over WISCollect kunt u een mail sturen naar ouderbijdrage@vrijeschoolzwolle.nl. U krijgt dan ofwel telefonisch 

of per mail antwoord. Let op: de persoonlijke uitnodiging wordt maar aan één ouder gestuurd. Heeft u geen 

uitnodiging ontvangen of wilt u graag de andere ouder/verzorger als WIS contactpersoon registeren, geef dit dan 

per mail door. 

Vorig jaar is gebleken dat in sommige gevallen de toegezegde ouderbijdrage niet is betaald vanwege problemen 

met het systeem. Voor het realiseren van de opgestelde begroting is het belangrijk dat u alleen geld toezegt dat 

daadwerkelijk betaald kan worden en bijdraagt wat is toegezegd. 

Wij danken iedereen alvast hartelijk voor het mogelijk maken van rijk onderwijs aan alle kinderen op onze 

school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Wessels 
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