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Ouderbijdragen	zijn	vrijwillig	maar	noodzakelijk		
De	overheid	heeft	een	aantal	richtlijnen	opgesteld	waaraan	scholen	zich	moeten	houden.		
Ouderbijdragen	zijn	altijd	vrijwillig	en	mogen	geen	invloed	hebben	op	de	schoolkeuze.	De	Vrije	
School	Michaël	onderschrijft	deze	regel.	De	bijdrage	wordt	gebruikt	voor	extra’s	en	niet	voor	
het	 reguliere	 lesprogramma.	 Kinderen	 worden	 niet	 van	 het	 reguliere	 lesprogramma	
uitgesloten.	 Het	 standpunt	 van	 onze	 school	 is	 dat	 ook	 de	 uit	 ouderbijdragen	 betaalde	
algemene	extra’s	ten	goede	komen	aan	alle	leerlingen.	Ook	individuele	verstrekkingen	worden	
een	kind	niet	onthouden.	
	
Uitgangspunt	voor	de	nieuwe	richtlijnen:	
*	 Een	 transparante,	 heldere	 opbouw	 van	 het	 benodigde	 bedrag	 per	 kind	
*	 Lagere	 richtbedragen,	 in	 lijn	 met	 de	 richtbedragen	 van	 andere	 vrijescholen	
*	Richtbedragen	gericht	op	draagkracht,	niet	op	inkomen	
	
Om	rekening	te	houden	met	de	verschillen	in	bestedingsruimte	is	gekozen	voor	de	volgende	
verdeling	waarbij	iedere	ouder	op	grond	van	draagkracht	een	keuze	kan	maken	uit	een	hoge,	
gemiddelde	of	lage	bijdrage:	
	

	
	
	
Opbouw	kosten	per	kind	
Voor	de	opbouw	van	de	richtlijnen	is	uitgegaan	van	een	algemeen	benodigd	bedrag	per	kind	
van	 €185,75.	 Aangezien	 niet	 elk	 gezin	 even	 veel	 kan	 bijdragen,	 is	 het	 gemiddelde	
richtbedragen	hoger,	om	naar	verwachting	op	een	gemiddelde	ouderbijdrage	van	€185,75	per	
kind	uit	te	komen.	De	opbouw	van	het	algemeen	benodigd	bedrag	per	kind	is	als	volgt:	
	
Onderwerp	 Bedrag	per	kind	
Bibliotheek	 €				2,50	
Biologisch	 dynamische	 voeding	
kleuterklassen	

€				6,00	

Bijscholing	vrije	school	onderwijs	 €				4,00	
Blokfluit	 €		10,00	
Euritmie	 €		59,00	
Excursies	/	schoolreisjes	 €		10,00	
Jaarfeesten	 €				8,00	
Meubilair	 €				6,00	



Onderwijsmaterialen	 €		65,00	
Toneel	 €				3,00	
Vereniging	van	Vrije	Scholen	lidm.	 €				6,50	
Digitalisering	ouderbijdrage	en	
Parnassys	vrijeschool	leerlijnen	

€				5,75	

Totaal		 €	185,75	
	
	

Toelichting	per	onderwerp	
a. Bibliotheek:	Voor	het	aanvullen	van	boeken	die	aansluiten	op	het	periodeonderwijs.	Het	

bedrag	is	gebaseerd	op	een	totaal	van	circa	4.200	euro	voor	boeken	voor	alle	klassen.	
Over	een	periode	van	6	 jaar	wordt	dit	mede	door	de	ouderbijdrage	gefinancierd.	Na	
deze	6	jaar	is	dit	bedrag	voor	de	vervanging	van	oude	boeken.	

b. Biologisch	dynamische	voeding	kleuterklassen:	Meel,	broodbeleg,	thee	en	koekjes,	etc.		
c. Bijscholing	 vrijeschool	 onderwijs:	 Voor	 specifieke	 trainingen	 gericht	 op	 vrijeschool	

onderwijs	 is	 geen	budget	 vanuit	 de	 overheid	 beschikbaar.	 Leerkrachten	 scholen	 zich	
zowel	regulier	als	specifiek.	

d. Blokfluit:	De	blokfluiten	worden	jaarlijks	door	school	aangeschaft.	Over	6	jaar	heeft	ieder	
leerjaar	 een	 blokfluit	 gekregen.	 Deze	 fluiten	 blijven	 eigendom	 van	 school.	 Na	 6	 jaar	
wordt	dit	budget	overgeheveld	naar	het	toneel-/cultuur	budget.		

e. Euritmie:	De	euritmie	lessen	worden	in	zijn	geheel	gedekt	vanuit	de	ouderbijdrage.	Het	
klopt	dat	de	kleuters	meer	gebruik	maken	van	deze	lessen	dan	de	klassen	1	t/m	6.	Het	
is	 echter	 niet	 in	 lijn	met	 ons	 solidariteits	 principe	 om	 deze	 kosten	 volledig	 te	 laten	
dekken	door	de	kleuterklassen.	Ook	in	de	klassen	1	tm	6	wordt	nog	euritmie	gegeven,	
zij	het	wat	minder	in	aantal	uren.		

f. Excursies	en	schoolreisjes:	Jaarlijks	wordt	voor	iedere	klas	een	schoolreisje/excursie(s)	
georganiseerd.	 Ook	 het	 poppenspel	 in	 de	 kleuterklassen	 is	 hierin	 meegenomen.	 De	
kosten	voor	de	excursie	van	de	6e	klas	zijn	hoger	dan	die	van	de	kleuters.	Ook	hier	wordt	
het	solidariteitsprincipe	toegepast.	Onderstaand	de	kosten	per	klas:	

i. Poppenspel	kleuters:	€	70	
ii. Schoolreis	kleuters:	€	125	
iii. Klas	1	en	2:		€	250	
iv. Klas	3:		€	375	
v. Klas	4	en	5:		€	400	
vi. Klas	6	:	€	600	

g. Jaarfeesten:	Voor	het	financieren	van	de	diverse	materialen,	kledingstukken,	versiering,	
biologisch	(dynamische)	voeding	etc.			

h. Meubilair:	 Jaarlijks	 wordt	 rekening	 gehouden	 met	 de	 meerkosten	 ten	 opzichte	 van	
regulier	meubilair.	Er	wordt/is	bijvoorbeeld	geïnvesteerd	in	bewegende	klassen	en	ten	
aanzien	van	het	materiaal	wordt	gekozen	voor	NFC	gecertificeerd	hout.	

i. Onderwijsmaterialen:	 We	 gebruiken	 veel	 relatief	 dure	 klassenmaterialen	
(periodeschriften,	 bijenwas,	 kleurpotloden,	 verf,	 tekenpapier	 etc.).	 Ook	 voor	
handwerken,	materiaal	voor	Natuur	en	techniek	en	bal-a-vis-x	worden	kosten	gemaakt	
die	 niet	 de	 materiële	 bekostiging	 gedekt	 worden.	 De	 meerkosten	 ten	 opzichte	 van	
regulier	materiaal	wordt	betaald	uit	de	ouderbijdrage.	



j. Toneel:	Er	wordt	jaarlijks	rekening	gehouden	met	een	extra	afschrijving	of	kosten	om	te	
kunnen	blijven	investeren	in	toneel.	Denk	hierbij	aan	de	aanschaf	van	toneelverlichting	
en	toneel	doek.	Ook	voor	onderhoud	van	bijv.	piano	en	toneel	in	algemeen	kan	uit	dit	
bedrag	worden	geput.		

k. Vereniging	 van	 Vrije	 Scholen:	 De	 contributie	 aan	 de	 Vereniging	 van	 Vrije	 Scholen	
bedraagt	3.600	per	jaar.	De	helft	van	dit	bedrag	wordt	bekostigd	uit	de	ouderbijdrage.	
De	 school	 kan	 zo	gebruik	maken	van	 specifieke	expertise	op	gebied	van	Vrije	 school	
onderwijs,	 draagt	 bij	 aan	 Vrije	 schoolontwikkelingen	 en	 wordt	 door	 de	 Vereniging	
vertegenwoordigd	op	landelijk	niveau.	

l. Digitalisering	en	Parnassys:	Om	de	respons,	het	overzicht	en	oudergemak	te	vergroten	
stappen	we	over	 op	een	digitaal	 ouderportaal	 van	WIS	Collect.	Daarmee	worden	de	
toezeggingen	 en	 betalingen	 geregistreerd,	 automatisch	 facturen	 aangemaakt	 en	
herinneringen	gestuurd,	en	betaling	via	iDEAL	wordt	mogelijk	gemaakt.	De	vrijeschool	
leerlijnen	in	het	leerlingvolgsysteem	(Parnassys)	maakt	het	mogelijk	om	de	vrijeschool	
leerdoelen	te	koppelen	aan	de	periodeopzet	en	groepsplannen.	Doel	is	meer	overzicht	
voor	de	leerkrachten	en	vermindering	van	de	administratieve	lasten.	

	


