
Informatie vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouder/ verzorger,

U ontvangt een beschrijving over de vrijwillige
ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die iedere
school mag vragen aan de ouder, om op die
manier meer ruimte te creëren voor extra-
curriculum activiteiten; zoals schoolreizen, bijles,
huiswerkbegeleiding en vieringen.

Voorheen was het zo dat wanneer de ouders niet
wilden of konden bijdragen, er vanuit de school
voor die leerlingen andere (kosteloze) activiteiten
moesten worden georganiseerd. Door de
wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus
2021 zijn hierin een aantal dingen veranderd
waarvan wij u op de hoogte willen brengen.

De kern van de wetswijziging is het weghalen van
deze alternatieve activiteit. Alle leerlingen moeten
met alle activiteiten mee kunnen doen, ook als de
ouders/ verzorgers niet kunnen of willen bijdragen
aan de vrijwillige ouderbijdrage.

Gelijke kansen zijn binnen onze school van groot
belang, en de wetswijziging past daarom ook erg
goed bij onze visie.

Waarom vragen wij u?
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt totaal €45,-.
Een uiteenzetting van de kosten vind u
hieronder. Wij vragen van u een vrijwillige
ouderbijdrage om het onderwijs hier op school
persoonlijker en passender te maken. Door de
bijdrage komt er ruimte vrij voor
huiswerkbegeleiding en bijles, maar ook voor
excursies en vieringen. Dit doen wij om onze
leerlingen niet alleen een diploma mee te geven,
maar om ze de kans te geven zich als persoon te
vormen en ontwikkelen.

Kosten
De vrijwillige ouderbijdrage is €45,-. Dit
geld spenderen wij aan:
      - Excursies
      - Kerstviering
      - Bijles
      - Huiswerkbegeleiding
      - Examentraining

Daarnaast vragen wij ook een bijdrage
van €20,-, voor een tekendoos die de
leerlingen gebruiken tijdens de
kunstlessen.
De totaalkosten bedragen dus €65,-.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben
geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u
altijd mailen naar: info@reeshofcollege.nl

Met vriendelijke groet,
Team Reeshof 


