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Beste ouders / verzorgers, 

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis 
basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk 
vrijeschoolonderwijs te maken. 

In de vrijeschool is een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind in denken, voelen en 
willen het uitgangspunt. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontwikkelen. 
Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en kunstzinnige 
vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod 
verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, 
waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze zaken is de subsidie van de 
overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. 

Wat gebeurt er met uw ouderbijdrage? 

Door de ouderbijdrage beschikt de school over middelen die uit vrije wil geschonken zijn. 
Met dit geld worden belangrijke dingen in school mogelijk gemaakt. 

De school maakt veel extra kosten om het onderwijs mooier, aantrekkelijker en 
betekenisvoller te maken. Denk bijvoorbeeld aan het houten meubilair, de spelmaterialen, 
de aankleding en de verzorging van de jaarfeesten, de seizoenstafels. Ook kosten voor 
materialen die we gebruiken bij kunstzinnige vakken zijn deels extra kosten en tenslotte 
wordt een deel van de ouderbijdrage besteed aan extra personele lasten in verband met 
een vak als euritmie en de pianobegeleiding daarbij. Over het afgelopen kalenderjaar  
hebben we een gespecificeerde verantwoording gemaakt van wat de school betaald heeft 
uit de ouderbijdrage. Deze staat op de website van de school. 

Kortom, uw vrijwillige bijdrage maakt het vrijeschool onderwijs voor uw kind(eren) 
mogelijk.  Daarvoor onze hartelijke dank!  

Met vriendelijke groet, 

Rob van Tricht 
Directeur    



RICHTLIJNEN  VOOR  HET  VASTSTELLEN  VAN  DE OUDERBIJDRAGE 

Meerdere kinderen op verschillende vrijescholen 
Voor een aantal gezinnen geldt dat kinderen op verschillende vrijescholen zitten. In dat 
geval kunt u er bij uw berekening vanuit gaan dat u tóch recht hebt op het voordeel van 
meerdere kinderen op één vrijeschool. Ter verduidelijking: Stel, u heeft 1 kind op onze 
school en 1 kind op de bovenbouw.  
U kijkt dan in de kolom van 2 kinderen en betaalt het betreffende bedrag gedeeld door 2. 
De bijdrage aan de bovenbouw is overeenkomstig de dáár geldende regeling en moet op 
een door hen verstrekt formulier ingevuld worden. 

Betaling ouderbijdrage 
Voor de betaling van de ouderbijdrage maken alle Ithaka scholen gebruik van het systeem 
WIS collect. Alle ouders ontvangen via dat systeem een mail waarin om een bijdrage wordt 
gevraagd. U kunt daarin aangeven hoeveel u wilt betalen, op welke wijze en wanneer.  

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u contact op te nemen met Tilly Tesselaar 
van de administratie. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag tot 13.00 uur bereikbaar op de 
administratie van school - telefoon: 072-581 36 13

bruto inkomen ouderbijdrage per maand

in euro's per jaar      

van tot 1 kind 2 kinderen 3 of meer 

0 15.000  €         10,00  €         15,00  €         17,50 

15.000 20.000  €         20,00  €         30,00  €         35,00 

20.000 25.000  €         30,00  €         45,00  €         52,50 

25.000 30.000  €         40,00  €         60,00  €         70,00 

30.000 35.000  €         50,00  €         75,00  €         87,50 

35.000 40.000  €         60,00  €         90,00  €       105,00 

40.000 45.000  €         70,00  €       105,00  €       122,50 

45.000 50.000  €         80,00  €       120,00  €       140,00 

50.000 55.000  €         90,00  €       135,00  €       157,50 

55.000 60.000  €       100,00  €       150,00  €       175,00 

60.000 65.000  €       110,00  €       165,00  €       192,50 

65.000 70.000  €       120,00  €       180,00  €       210,00 

70.000 en hoger  €       130,00  €       195,00  €       227,50 


