Reglement Ouderbijdrage
1.

Onder ouderbijdrage wordt verstaan: de financiële bijdrage van
ouders/verzorgers van leerlingen op de Van der Huchtscholen, die door het
bestuur kunnen worden aangewend ten bate van het onderwijs in de breedste
zin van het woord, voor zover geen of onvoldoende vergoedingen te
verwachten zijn vanuit het formele onderwijs vergoedingenstelsel van de
overheid
a. voor activiteiten met en voor de kinderen
b. voor specifieke onderwijskundige doelen.

2.

De hoogte van het bedrag per kind wordt elk voorjaar door het college van
bestuur vastgesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Bij voorgenomen
wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage zal overleg plaatsvinden met de
directeuren en advies worden ingewonnen van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.

3.

De bestemming van de ouderbijdrage wordt in nauw overleg met de
directeuren, medezeggenschapsraden en activiteitencommissies bepaald.
Indien gelden beschikbaar worden gesteld aan enige commissie of raad, dan
gebeurt dit niet dan na vaststelling van een door het bestuur en de
medezeggenschapsraad goedgekeurde begroting en de garantie van
schriftelijke verantwoording achteraf alsmede een financieel overzicht omtrent
de besteding van de ouderbijdrage.

4.

In het eerste kwartaal van een nieuw schooljaar laat het bestuur de
rekeningen via automatische incasso door het administratiekantoor versturen.
Het administratiekantoor int en administreert de ouderbijdrage.

5.

Ouders zijn gehouden het volledige bedrag te voldoen binnen 30 dagen na
ontvangst van het betalingsverzoek.

6.

De vastgestelde hoogte van de ouderbijdrage per kind geldt voor het gehele
schooljaar (augustus t/m juli). Kinderen die na 31 december op school komen,
betalen de helft van de bijdrage die voor een jaar in rekening wordt gebracht.

7.

In bijzondere gevallen (ter beoordeling van het college van bestuur) kan
restitutie worden verleend.

8.

Indien het betalen van de ouderbijdrage een aantoonbaar onevenredige
financiële belasting voor ouders of verzorgers betekent, kan in overleg met de
schooldirectie en het bestuur besloten worden een individuele reductie dan
wel kwijtschelding van het betalen van de ouderbijdrage. Een verzoek hiertoe
dient jaarlijks te worden ingediend.

9.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van
bestuur.

