
 

 

2020-2021 

Vrijwillige ouderbijdrage - Willibrordschool 

 

Het schoolreisje, sportdagen en een (schoen)cadeautje rond Sinterklaas; allemaal voorbeelden van dingen 

die de ouderraad van de Willibrordschool regelt. Veel dingen op school zijn gratis (zoals reguliere onderwijs–

activiteiten en schoolboeken), maar u krijgt elk schooljaar wel een factuur voor de ouderbijdrage. 

De Willibrord organiseert naast het reguliere onderwijsprogramma veel extra activiteiten, waarvoor de 

school geen subsidie van de overheid ontvangt. Denk hierbij aan de viering van feestdagen (sinterklaas, 

kerst, carnaval, Koningsdag en Pasen), de sportdagen en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje voor alle 

leerlingen. Activiteiten die stuk voor stuk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en 

persoonlijke ontwikkeling en die daarbij ook zorgen voor een prettig verblijf van uw kind(eren) op onze 

school! Al deze extra activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdragen. 

Naast de ouderbijdrage heeft de OR ook andere vormen van inkomsten om alle activiteiten te 

organiseren en te bekostigen, zoals bijvoorbeeld de sponsorloop, het kerst-ouderbuffet en het 

zomerfeest. De inkomsten van deze activiteiten worden ook besteed aan de extra activiteiten voor de 

leerlingen. 

Ouderbijdrage, altijd vrijwillig 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is € 43,- per leerling. 

De ouderbijdrage is niet verplicht. U kunt als ouder/verzorger kiezen of u de ouderbijdrage wel of niet 

betaalt. Maar zonder uw bijdrage kan school deze extra, leuke activiteiten niet organiseren, dus het is 

belangrijk dat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt! 

Hulp bij betaling 

Als u de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling met de school 

treffen. Neem dan vóór 1 december 2020 contact op met Wil Nicolaas (wil.nicolaas@degroeiling.nl) of 

Bianca Hart (or.willibrord@degroeiling.nl). 

Als u niet betaalt 

Vieringen, sportdagen en extra activiteiten zijn niet verplicht. Als u de ouderbijdrage niet betaalt, 

dan kan het zijn dat uw kind niet mee kan doen. Als de activiteit onder schooltijd plaatsvindt, 

zorgt de school voor opvang van uw kind. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Spreek de penningmeester (Bianca Hart) aan of stuur een e-mail naar: 

or.willibrord@degroeiling.nl 
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