Bussum, 25 juni 2012
Betreft : Ouderbijdrage schooljaar 2012-2013
De Vrije School Michaël ontvangt net als andere basisscholen de reguliere bijdragen van de overheid.
Deze bijdragen financieren (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs. Het aanbieden van
vrijeschoolonderwijs brengt extra kosten met zich mee. Deze worden niet gedekt door de bijdragen van
de overheid. Om vrijeschoolonderwijs mogelijk te maken vragen wij jaarlijks een bijdrage van de
ouders.
De Vrije School Michaël beschouwt de ouderbijdrage als een morele en financiële verbintenis waarin de
bewuste keuze van de ouders voor het vrijeschoolonderwijs uitgedrukt wordt. Met deze bijdrage wordt
een substantieel deel van ons onderwijs gerealiseerd, dit betreft personele en materiële kosten.
De ouderbijdrage wordt besteed aan:






De vakken euritmie, handwerken, handvaardigheid en muziek en aan de aanwezigheid van
een kunstzinnig therapeute/kunstzinnige therapie binnen de school;
Personeelskosten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, bv het
organiseren van projectonderwijs en het projectmatig geven van bepaalde vaklessen.
Extra interne begeleiding en extra remedial teaching;
Het gebruik van natuurlijke materialen en specifieke leermiddelen als bijenwas,
periodeschriften, wol;
Het vieren van de jaarfeesten.

In de bijlage treft u een overzicht van de bedragen, de betalingsmogelijkheden, en een machtiging voor
u om in te vullen.
Bij het opstellen van de begroting voor het boekjaar 2012 zijn we uitgegaan van een gelijkblijvend
niveau van de ouderbijdragen; dat wil zeggen dat we momenteel jaarlijks € 80.000,- ontvangen van
ouders.
Als de ouderbijdragen vanaf het begin van het schooljaar binnenkomen dan helpt dit onze school bij
het voldoen van de lopende verplichtingen. Hierbij is het van belang dat wij uw toezegging voor
maandag 9 juli a.s. ontvangen. We gaan ervan uit dat we van alle ouders die deze brief ontvangen in
elk geval een antwoord krijgen op deze brief. Ook als er een regeling was voor het afgelopen jaar, dan
willen we toch een antwoord of toezegging. Vanaf 8 juli gaan we de ouders mailen, vanaf 15 juli gaan
we bellen.
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun. Hierdoor kunnen we verder met de vele- en positieve
ontwikkelingen waar de school mee bezig is.
Met vriendelijke groet,
Namens het lerarenteam en het bestuur,
Wim Oosterhuis
zakelijk schoolleider

Stichting Vrije School Michaël
Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2012- 2013
Uitkomst:
Is uw inkomen lager
dan € 1820,- per
maand

Ja

Heeft u
1 kind op
de Vrije School?

Ja

A =
Ouderbijdrage
€ 33 /maand

Nee

Heeft u 2
kinderen op de
Vrije School?
Nee

Ja

B =
Ouderbijdrage
€ 43/ maand
maand

Nee

Heeft u 3
kinderen of meer
op de Vrije
School?

Is uw inkomen hoger
dan € 1820,-, doch
lager dan € 2500,per maand

Ja

Heeft u 1
kind op
de Vrije School?

Ja

Ja

C =
Ouderbijdrage
€ 52 /maand
maand

D =
Ouderbijdrage
€ 52 /maand
maand

Nee

Heeft u 2
kinderen op de
Vrije School?

Ja

Nee
Nee

Heeft u 3
kinderen of meer
op de Vrije
School?

Is uw inkomen hoger
dan € 2500,- per
maand

Ja

Heeft u 1
1 kind op
de Vrije School?

Ja

Ja

F =
Ouderbijdrage
€ 65 /maand
maand

G =
Ouderbijdrage
€ 75 /maand
maand

H =
Ouderbijdrage
€ 75 /maand per
maand

Nee

Heeft u 2
kinderen op de
Vrije School?

Ja

I =
Ouderbijdrage
€ 100 /maand

Nee

School?

Heeft u 3
kinderen of meer
op de Vrije School?

Ja

J =
Ouderbijdrage
€ 132 /maand
maand

N.B
•
•
•
•

met ‘inkomen’ wordt bedoeld het bruto gezinsinkomen;
het schooljaar loopt van september t/m juni. De genoemde maandbedragen dus te vermenigvuldigen
met 10 voor de berekening van de jaarlijkse ouderbijdrage;
voor kinderen die later in het jaar geplaatst worden, wordt pro rato gerekend;
indien u bereid bent om meer bij te dragen dan dit schema aangeeft, dan is dat natuurlijk zeer
welkom!

TOEZEGGING OUDERBIJDRAGEN
Graag geheel invullen en samen met formulier betalingsmogelijkheden ondertekend
inleveren.
1) Ik kies voor betalingsoptie 1 / 2 / 3 (zie toelichting betalingsmogelijkheden) om mijn ouderbijdrage
te voldoen.
2) Mijn maandelijkse ouderbijdrage wordt (10 maanden of bij instroom later in het schooljaar, het
resterende aantal maanden):
a. Na invulling van het schema ouderbijdragen, is de uitkomst (s.v.p. omcirkelen):
A /B /C /D /F /G /H /I /J
Dus mijn ouderbijdrage wordt: € _________ per maand (volgens schema 2012-2013)
b. Mijn ouderbijdrage wordt anders, te weten: € _______ per maand (volgens schema 20122013)
Gaarne hieronder uw toelichting, indien dit bedrag lager is dan wat het schema
ouderbijdragen aangeeft:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
c. De ouderbijdrage is vrijwillig en ik kies ervoor om het bedrag niet over te maken.
Ik neem hierover schriftelijk of persoonlijk contact op met het bestuur. Ook hierbij
verwachten we het ingevulde formulier terug.

Namen van uw kind(eren) op de school:
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
4) _____________________________
Dit formulier graag ingevuld retour aan de administratie van school, t.a.v. Ruud van Loij.
Voor informatie: 035-6981390, Email: info@vrijeschoolmichael.nl
Adres: E. de Boer van Rijklaan 24, Postadres: Postbus 344, 1400 AH Bussum

BETALINGSMOGELIJKHEDEN OUDERBIJDRAGE
De op het begeleidende formulier “vaststelling toeslag ouderbijdragen” vastgestelde bedragen kunnen op 3
manieren aan Stichting Vrije School Michaël worden voldaan, te weten:
1.

U geeft de Stichting Vrije School Michaël een doorlopende machtiging voor de gehele periode van de
schoolcarrière van uw kind(eren). Dit is een nieuwe betalingsmogelijkheid die u op onderstaand
formulier apart kunt aangeven.

2.

U geeft de Stichting Vrije School Michaël een machtiging voor één schooljaar. Dat houdt in dat u de
school machtigt om maandelijks gedurende 10 maanden het afgesproken bedrag middels automatische
incasso van uw bankrekening af te laten schrijven.
Wanneer uw kind later dan bij de start van het schooljaar op school is gekomen, dan gelden alleen de
resterende maanden van het schooljaar vanaf de startdatum.
3. Door uw bank zelf de opdracht te geven, maandelijks het afgesproken bedrag over te maken op
rekeningnummer 69.92.50.978 ten name van Stichting Vrije School Michaël te Bussum
(Mocht u voor deze mogelijkheid kiezen dan adviseren wij u om uw bank een opdracht tot periodieke
overboeking te geven).
………………………………………………………………………………………………………
MACHTIGING
Indien u heeft gekozen voor betalingsoptie 1 of 2, dan dient u onderstaande machtiging te tekenen:
Hierbij geef ik de Stichting Vrije School Michaël toestemming om: * vanaf september 2012, 10 maal een
bedrag van / vanaf de datum dat mijn kind gestart is/zal zijn op school: ________________ < vul datum in >

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
€ _____________ van mijn bankrekening nummer _______________ bij de ______________ bank
te _____________________ af te schrijven.
De rekening staat ten name van ____________________________ te ___________________________
Deze machtiging is (graag aankruisen wat van toepassing is):
 alleen voor het komende schooljaar (2012-2013)
 een doorlopende machtiging, tot wederopzegging.
Handtekening:
Datum:

Dit formulier graag ingevuld retour aan de administratie van school, t.a.v. Ruud van Loij.

Voor informatie: 035-6981390, Email: info@vrijeschoolmichael.nl
Adres: E. de Boer van Rijklaan 24 Bussum, Postadres: Postbus 344, 1400 AH Bussum

