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Verandering bijdrage schoolreis en schoolfonds
De afgelopen jaren werden de bijdragen van ouders voor de schoolreis en het
schoolfonds geïnd via de ouderwerkgroep (OWG).
Omdat we eigenlijk van mening zijn dat de activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst
e.d. feestelijke activiteiten zijn die mede door ouders worden georganiseerd en
de schoolreizen een echte schoolactiviteit is, willen we de betaling graag anders
organiseren.
We hebben daarom gekeken welke kosten we per kind per jaar maken en
waaraan het geld besteed wordt. Gebleken is dat er al enkele jaren meer geld
besteed wordt dan dat er binnenkomt. We hebben bekeken hoe we in ieder geval
de schoolreizen kostendekkend kunnen krijgen en daar de bijdrage op
aangepast. Hiervoor hebben we ook navraag gedaan bij andere scholen. De
bijdrage voor de activiteiten hebben we ook aangepast, deze is niet
kostendekkend maar kunnen we aanvullen met geld dat gegenereerd wordt uit
verschillende acties.
We hebben besloten een splitsing te maken tussen de schoolreizen/kleuterfeest
en het schoolfonds voor overige activiteiten en ook de bijdrage te verhogen.
Dit hebben we besproken en toegelicht in de MR-vergadering van 5 juli 2017 en
de oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de splitsing en de verhoging
van de bedragen.
Deze wijziging zal ingaan op 4 september 2017, met ingang van het komende
schooljaar dus.
Hieronder ziet u wat de splitsing inhoudt, hoeveel u moet betalen en op welke
wijze u dient te betalen.
Schoolreis/kleuterfeest
Het schoolreisgeld wordt geïnd door school. Dit bedrag is ook alleen bestemd
voor de schoolreis of het kleuterfeest. Het bedrag dient u over te maken voor 1
maart 2018 op rekeningnummer NL 24 RABO 0358 3198 54 t.n.v. De
Buitenvree onder vermelding van schoolreis en de naam en groep van uw kind.
Indien u om financiële redenen niet in staat bent om dit bedrag te betalen, kunt
u dit aangeven bij de directie. Er kan altijd in termijnen worden betaald als dat
gewenst is. Wel is het zo dat wanneer het schoolreisgeld niet is voldaan uw kind
niet kan deelnemen aan de schoolreis.
Onderstaande bedragen gelden per jaar per kind.
Groep 1 en 2
Kleuterfeest

Groep 3 en 4
Schoolreis

Groep 5, 6 en 7
Schoolreis

Groep 8
Kamp Ameland

€10,00

€35,00

€38,00

€110,00
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Bijdrage schoolfonds
De bijdrage voor het schoolfonds wordt geïnd door de ouderwerkgroep. Deze
bijdrage bedraagt €20,00 per kind per jaar. Dit bedrag wordt besteed aan o.a.
het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, paasviering e.d.
Het bedrag wordt middels automatische incasso geïnd door Stichting OWG
Buitenvree. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen.
Zonder uw bijdrage kunnen de feesten op school niet worden georganiseerd.

