Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. De Nijdjipskoalle krijgt namelijk geld van de overheid voor
schoolboeken en lesmateriaal. Daarnaast vraagt de Nijdjipskoalle wel een vrijwillige financiële
bijdrage voor extra activiteiten en voorzieningen.
Nb. De Nijdjipskoalle is wel verplicht om deze vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids te vermelden.

Hoogte ouderbijdrage
Hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is, verschilt per school. De Nijdjipskoalle bepaalt zelf de hoogte
en bestemming van de ouderbijdrage. Het vaststellen van de hoogte van het bedrag gebeurt in
overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). Ook moet de MR instemmen met de
doelen waaraan het geld zal worden besteed.

Waarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage bedoeld?
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma
behoren en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs.
Het gaat om activiteiten als:
excursies
sport- en spelactiviteiten
Sint Piter activiteiten en cadeautjes
Feesten en vieringen
extra (les)materiaal
ouderavonden
(extra onkosten bij) schoolreisje
(extra onkosten bij) schoolkamp
De MR bepaalt samen met het schoolbestuur hoe de ouderbijdrage wordt besteed. De Nijdjipskoalle
heeft ervoor gekozen om het schoolreisje vanuit een separate ouderbijdrage te betalen. Bij de
gemeente is hiervoor mogelijk een speciale subsidieregeling voor ouders die dit bedrag niet kunnen
betalen.

Hoe vrijwillig is de ouderbijdrage?
Het is wettelijk vastgelegd dat de Nijdjipskoalle om een bijdrage mag vragen aan de ouders, mits
deze bijdrage vrijwillig is. Deze bijdrage wordt gevraagd omdat veel ouders het extra aanbod een
waardevol onderdeel vinden van de Nijdjipskoalle.
Kun je de vrijwillige ouderbijdrage voor een activiteit niet betalen? Dan mag je kind alsnog
deelnemen, want alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school
organiseert. Dan is school verantwoordelijk voor de kosten.
Oudercommissies bepalen samen met de school hoe deze activiteiten worden ingericht. Als er
minder ouderbijdrage binnenkomt kan dit betekenen dat de extra activiteiten hierdoor anders
moeten worden vormgegeven, of – in uiterste gevallen- niet door kunnen gaan. Samen met de
medezeggenschapsraad wordt daarom de hoogte en bestemming van de bijdrage bepaald.
Voor de inning van de ouderbijdrage wordt een betaallink gestuurd, ook krijgen ouders bij niet
betalen een herinnering. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen wordt er
mogelijk overlegd over een passende oplossing. Ouders hoeven echter geen reden op te geven of
inzicht te geven in hun financiële situatie.

