Vrijwillige Ouderbijdrage Winkler Prins schooljaar 2019 - 2020
Leermiddelen zijn gratis
De leermiddelen (schoolboeken en lesmateriaal) voor uw zoon of dochter zijn gratis. De leermiddelen
worden door de school aangeschaft en aan uw zoon of dochter beschikbaar gesteld. Voor leerlingen onder
de 18 jaar betaalt u geen schoolgeld.
Kost het onderwijs niets meer?
Er zijn kosten die met het volgen van onderwijs samenhangen die voor rekening van de ouders of verzorgers
komen. Denk aan de aanschaf van een agenda, pennen, schriften, multomappen, rekenmachine, tas, en
dergelijke. Maar ook de vervoerskosten die u maakt om uw zoon of dochter naar en van school te laten
gaan, horen daarbij, evenals de kosten van sportkleding en beschermende kleding. Verder komen
(meerdaagse) schoolreizen, excursies en werkweken voor uw rekening. Hiervoor ontvangt u in de loop van
het schooljaar een aparte rekening. Vanaf 2015 wordt door alle nieuwe 1e klas leerlingen bij het
onderwijsleerproces gebruik gemaakt van een iPad. Leerlingen kunnen gebruik maken van een iPad van
school of tegen een gereduceerd tarief zelf een iPad aanschaffen. Meer informatie over de schoolkosten
wordt via de schoolgids en website gecommuniceerd.
De vrijwillige ouderbijdrage
De school maakt ook kosten die niet door het Rijk worden vergoed en waar uw zoon of dochter toch voordeel
of plezier van heeft. Het gaat hier om extra voorzieningen of extra activiteiten.
U wordt ieder jaar gevraagd hieraan mee te betalen. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage.
U bent niet verplicht deze bijdrage te betalen. Indien u er voor kiest de bijdrage niet te betalen, kan uw zoon
op dochter gewoon ingeschreven worden of ingeschreven blijven op onze school. Het onderwijs aan hem
of haar komt niet in gevaar. Wanneer u er voor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan uw zoon
of dochter helaas geen aanspraak maken op de extra voorzieningen of extra activiteiten, zoals vermeld op
de achterzijde van deze brief.
Financiële ondersteuning
Voor meer informatie over eventuele financiële ondersteuning verwijzen wij u naar de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) www.duo.nl/particulier. Soms is het ook mogelijk een bijdrage in de kosten te krijgen via
de gemeente. Ook de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds (www.studiefondsgroningen.nl) en de
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) kunnen leerlingen helpen. Bewoners uit de gemeente MiddenGroningen kunnen een beroep doen op het Meedoenfonds Midden-Groningen.
Financiële coaches
Winkler Prins beschikt over een aantal financiële coaches. Als het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
voor u een probleem is dan voorzien de coaches u graag van advies. Contact op nemen met één van de
coaches kan via het e-mailadres fincoach@winklerprins.nl of via het telefoonnummer 0598 – 36 46 56.
Betalings- en kwijtscheldingsregeling
Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger kunt u een verzoek indienen voor een gedeeltelijke of gehele
kwijtschelding van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Bent u ingeschreven bij de Stichting Leergeld
of het Meedoenfonds Midden-Groningen, dan betaalt de stichting de helft van uw ouderbijdrage. De andere
helft wordt dan door de school kwijtgescholden (wijzigingen voorbehouden). Bent u niet ingeschreven bij de
Stichting Leergeld of het Meedoenfonds maar denkt u toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding of
een betalingsregeling dan kunt u dit op het keuzeformulier aangeven. De hierboven genoemde financiële
coaches nemen dan contact met u op voor de verdere afhandeling. Komt u in aanmerking voor
(gedeeltelijke/gehele) kwijtschelding of een betalingsregeling dan heeft uw zoon of dochter wel recht op de
extra activiteiten en faciliteiten.
Betaling en restitutie bij tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen
Voor de leerling die gedurende het schooljaar tot de school wordt toegelaten wordt de volgende
reductieregeling toegepast: inschrijving na 1 februari betekent een reductie van 50%.
Voor de leerling die voor 1 februari de school verlaat, wordt 50% van het betaalde bedrag terugbetaald. Bij
uitstroom vanaf 1 februari wordt 0% terugbetaald.
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Hoe is de vrijwillige ouderbijdrage 2019 – 2020 opgebouwd?
De vrijwillige ouderbijdrage op onze school is als volgt opgebouwd:
Omschrijving

Bedrag

1

Bijdrage ouderraad
De ouderraad gebruikt dit geld ter financiering van activiteiten ten behoeve
van leerlingen

€ 5,00

2

Diverse verzekeringen
Hiervoor wordt een aanvullende collectieve ongevallen- en reisverzekering
voor alle leerlingen afgesloten. Leerlingen zijn ook tijdens stages verzekerd.

€ 5,00

3

Gebruik kluis, betaalpas, klassikale leermiddelen
1. In de school gebruiken leerlingen een kluis voor het opbergen van hun
spullen.
2. Voor het gebruik van de mediatheek, het kunnen identificeren en het
betalen binnen de school is een WP-pas nodig.
3. Klassikale leermiddelen (bijv. atlassen) worden door de school
aangeschaft en in de klas gebruikt. U hoeft deze aanschaf zelf niet te doen.

€ 20,00

4

Bijdrage aan activiteiten
De WP organiseert veel activiteiten buiten het onderwijs om. Het gaat om
introductieprogramma’s, schoolfeesten, kerstvieringen, talentenjachten,
orkestuitvoeringen, afsluiting schooljaar, loopbaanoriëntatie, stages en de
daarbij behorende vervoerskosten.
Deze bijdrage helpt mee een deel van de kosten van deze activiteiten te
betalen.

€ 20,00

Totale ouderbijdrage

€ 50,00

Het totaalbedrag van € 50,00 is dus als volgt verdeeld:
• € 45,00 is bestemd voor de financiering van de extra activiteiten en extra faciliteiten;
• € 5,00 is bestemd voor de ouderraad.
De rol van de Medezeggenschapsraad (MR)
De regeling voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door het bevoegd gezag opgesteld en aan de
oudergeleding van de MR voorgelegd. Tijdens de MR-vergadering van 16 april 2019 stemde de
oudergeleding in met de regeling voor het schooljaar 2019-2020. Jaarlijks wordt aan de oudergeleding
van de MR een overzicht van de inkomsten en uitgaven verstrekt.
Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met de directeur deelschool waar uw zoon of dochter onderwijs gaat volgen.
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