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‘Schenkgeld maakt het culturele en geestelijk leven mogelijk.’ 
Rudolf Steiner 

 
 
. 
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage onderbouw 2017/2018  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van […], 
 
Met deze brief wil ik u informeren over de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Op de achterzijde 
vindt u informatie over overige schoolkosten en mogelijke betalingsregelingen. In de bijlage bij deze 
brief kunt u lezen waar wij de ouderbijdrage komend jaar voor zullen gebruiken en wat wij het 
afgelopen jaar hebben gedaan met uw financiële steun.   
 
Zo maakt uw gift aan ons bekend 
U ontvangt in de eerste schoolweek een e-mail waarmee u kunt inloggen op het digitale 
ouderbijdragenportaal. In dat portaal geeft u aan welk bedrag u zal doneren en op welke wijze u 
wenst te betalen. Hierbij het dringende verzoek om voor eind september 2017 uw bijdrage (per kind!) 
aan ons kenbaar te maken. 
 
Basisbedrag voor schooljaar 2017-2018: € 400,- per kind 
Wij gaan uit van één basisbedrag per kind voor iedereen, namelijk  € 400,- per kind dat bij ons naar 
school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen 
inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht, zodat alle kinderen op onze 
school kunnen blijven genieten van mooi en rijk vrijeschool onderwijs. Mocht uw financiële 
draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden 
acht. Uw bijdrage is belangrijk. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze brief. 
 
Achtergrond van de vrijwillige ouderbijdrage 
Onze school biedt vanuit onze pedagogische visie veel extra’s die niet door de overheid worden 
bekostigd. Kosten in verband met lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie en 
beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning en materialen worden daarom grotendeels 
bekostigd uit uw ouderbijdragen. Ook de verzorging en inrichting van ons bijzondere gebouw en 
schoolplein is uitsluitend mogelijk dankzij uw bijdrage. 
 
Voor alle duidelijkheid  
Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van 
uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.  
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Overige schoolkosten 
Overige schoolkosten zoals broodgeld, fluiten, vulpennen en schoolreizen zijn afhankelijk van het 
leerjaar van uw kind. Voor deze kosten wordt een verplichte bijdrage gevraagd. Indien er voor uw kind 
overige schoolkosten zijn, ontvangt u daar een e-mail over met het verzoek om de factuur via het 
ouderbijdrageportaal te voldoen. 
 
Korting met de Ooievaarspas 2017/2018 
Wanneer u een inkomen rond het minimum heeft dan raden wij u aan bij de gemeente Den Haag een 
ooievaarspas voor uw kind aan te vragen. Hiermee komt u in aanmerking voor diverse vergoedingen 
van de gemeente Den Haag.  
Zie hiervoor http://www.ooievaarspas.nl/over-ooievaarspas/  
Als uw kind in het bezit is van een ooievaarspas 2017/2018, dan verzoeken wij u de pas te laten 
scannen bij de receptie (Helma & Therese). Zodra de pas gescand is ontvangt de school van de 
gemeente Den Haag een bijdrage van € 50,- welke ten gunste van de ouderbijdragen komt. U kunt dit 
bedrag in mindering brengen op de door u te betalen ouderbijdrage. 
 
Tussentijdse komst/vertrek  
Indien een leerling slechts een deel van het schooljaar de school bezoekt, wordt reductie verleend 
over het aantal volle kalendermaanden dat de school niet wordt bezocht. Reductie over minder dan 
drie maanden wordt niet verleend. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 
 
Betalingsregeling 

Wanneer gedurende het schooljaar onverwachts blijkt dat de schoolkosten of de toegezegde vrijwillige 
bijdrage toch een probleem vormen, dan is het schoolbestuur altijd bereid om samen met u naar een 
oplossing te zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie via ouderbijdrage-
denhaag@vszh.nl .  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Mr. J.H. B. Jansen      Dhr. N. Schieman 
Bestuurder        Schoolleider  
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Bijlage bij brief ‘Vrijwillige ouderbijdrage onderbouw 2017/2018’ 
 
 
Voorziene uitgaven vanuit de ouderbijdragen 2017-2018 
 
Het eerder vooropgestelde bedrag van € 160.000 op jaarbasis blijken we niet langer te kunnen 
realiseren met elkaar. Ondanks de nieuwe opzet en een stringente opvolging om de ouderbijdrage te 
ontvangen merken we dat we structureel rond de €140.000 blijven uitkomen. Met dat bedrag zullen we 
dus proberen om al die mooie extra zaken die we willen doen, te blijven doen. Hieronder ziet u hoe we 
dat gaan doen.  
 
Voor het schooljaar 2017-2018 willen wij de ouderbijdrage als volgt besteden: 
 

Benodigde ouderbijdragen    

Podiumkunsten 

Muziek, euritmie, toneel, pianobegeleiding 75.000 

Extra activiteiten 

Jaarfeesten, presentaties, culturele activiteiten 

 

2.000 

Gebouw 

Extra ruimte lokalen/ zaal 20.000 

Bijdrage Vereniging van Vrije Scholen 8.000 

Extra leermiddelen en materialen 

 

15.000 

Extra opleidingskosten 

 

10.000 

Extra leerling ondersteuning 

 

10.000 

Totaal 

 

 

140.000 

 
We kunnen dit zo doen doordat we komend jaar de euritmie lessen vanwege personele problemen 
moeten beperken tot één keer per week in klas 5 en 6. Door cultuur subsidies kunnen we de kosten 
voor culturele activiteiten deels vanuit een andere bron financieren. Het onderhoud van het gebouw is 
goed op orde dus we zullen daarop komend jaar kunnen bezuinigen zonder dat dit direct impact heeft 
op ons huis. Extra opleidingskosten zullen we zo veel mogelijk proberen te financieren uit onze 
reguliere bekostiging. Verder besparen we kosten door komend jaar niet deel te nemen aan de 
landelijke conferentie van de schoolbegeleidingsdienst.  
 
We voorzien wel € 1.000 extra voor leermiddelen. 
 
Mochten we deze doelstelling niet halen dan zullen we in de toekomst genoodzaakt zijn om meer 
structureel te gaan snijden in ons aanbod.  
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Verantwoording uitgaven vanuit de ouderbijdragen 2016-2017 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die u als ouder aan de school doet in het vertrouwen dat de 
school daar mooi en goed vrijeschool onderwijs mee verzorgt. Zoals in de quote van Steiner boven 
aan de brief, gaat het om schenkgeld dat ons de vrijheid geeft invulling te geven aan het culturele en 
geestelijk leven op school. Blind vertrouwen is echter niet gezond en daarom leggen wij graag 
verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.  
 
Van de € 160.000 ouderbijdrage die wij hadden begroot voor het schooljaar 2016-2017 is er iets 
minder dan €130.000 toegezegd. Die hebben we als volgt besteed: 
 

Benodigde ouderbijdragen   Euro’s 

Podiumkunsten  

 muziek/ euritmie/ toneel 

extra lessen, pianobegeleiding 

85.000 

-5.000 

 

Extra activiteiten Jaarfeesten, presentaties, culturele 

activiteiten, oudercursus 

3.000 

-1.000 

 

Gebouw en schoolplein Onderhoud van lokalen en zalen. 

Verzorging van het schoolplein en de groenvoorzieningen 

 

28.000 

-5.000 

 

Bijdrage Vereniging van Vrije Scholen 8.000 

Extra leermiddelen en materialen 

 

14.000 

-2.000 

Extra opleidingskosten 

 

12.000 

-7.000 

Extra passend onderwijs 

 

10.000 

-10.000 

Totaal  

 

160.000 

130.000 

 
De rode bedragen hebben we niet kunnen betalen vanuit de ouderbijdrage. Deels hebben we 

bespaard op die kosten en deels hebben we ze uit onze reserves betaald. Wat de kosten van passend 

onderwijs betreft, daar hebben we door het aanvragen van extra middelen voor kinderen met een 

extra ondersteuningsbehoefte wel extra op kunnen investeren, maar dit is deels ten koste gegaan van 

algemene ondersteuning van leerkrachten door de intern begeleiders.  


