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Verantwoording ouderbijdrage 

Naast het onderwijs in de klas worden er ook allerlei activiteiten gedaan, die extra kosten met zich 

meebrengen. Activiteiten, die leerzaam zijn, iets extra’s toevoegen aan het lesprogramma of in ieder 

geval voor een leuke afwisseling of ontspanning zorgen, maar waarvoor geen rijksvergoeding 

ontvangen wordt. In het overzicht hieronder kunt u lezen om welke extra kosten het gaat. 

 

Project / activiteit Deelposten 
Sinterklaas Cadeautjes 

 Strooigoed 

 Schoencadeautje 

 Attentie Sint en Pieten 

 Overige projectkosten (inhuur, muziek etc.) 

Kerst / Pasen Attentie leerlingen 

 Projectkosten (afhankelijk van het project 
kunnen het kosten zijn voor musical, kleding, 
decor, inhuur muziek etc.) 

 Projectkosten materiaal 

Vader- en moederdag Materialen 

Koningsspelen Projectkosten materiaal 

Schoolontbijt Benodigdheden 

Schaatsen Inschrijfgeld 

Sportdagen Inschrijfgeld 

Voorleeswedstrijd Inschrijfkosten / bekers 

Excursies Entree, reiskosten 

Reiskosten Declaratie ouders 

Laatste schooldag Kosten activiteiten 

 Snack leerlingen 

Musical groep 8 Aanschaf musicalpakket 

 Decor / huur kleding 

Afscheidsavond groep 8 Attentie voor leerlingen 

 Afscheidsboekje 

 Hapje / drankje ouders 

 

  



 

 

Wij vragen voor eerdergenoemde onkosten een vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind per 

schooljaar. De bedragen worden in vier termijnen middels een automatische incasso geïnd op / rond 

15 oktober, 15 november, 15 februari en 15 april. Tegelijkertijd worden met de ouderbijdrage de 

kosten van het schoolreisje en het schoolkamp, de leskosten van het schaatsen in groep 6 en een 

bijdrage voor het afscheidsfeest van groep 8 geïnd. 

Leerlingen, die tussen 1 februari en 1 mei worden ingeschreven, betalen € 11,00. Voor inschrijvingen 

tussen 1 mei en de zomervakantie wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd, maar wel dient dan bij 

deelname aan het schoolreisje het verschuldigde bedrag te worden betaald. 

 

Per leerjaar zijn met instemming van de MR de volgende bedragen vastgesteld: 

Groep Ouderbijdrage Schoolreisje/ 
-kamp 

Schaatsen 
(onder voorbehoud) 

Afscheid 
groep 8 

Totaal Termijn 
(4x) 

1 € 17,50 € 12,50   €   30,00 €   7,50 

2 € 17,50 € 12,50   €   30,00 €   7,50 

3 € 17,50 € 30,00   €   47,50 € 11,88 

4 € 17,50 € 30,00   €   47,50 € 11,88 

5 € 17,50 € 30,00 € 27,50  €   75,00 € 18,75 

6 € 17,50 € 30,00 € 27,50  €   75,00 € 18,75 

7 € 17,50 € 30,00   €   47,50 € 11,88 

8 € 17,50 € 90,00  € 15,00 € 122,50 € 30,63 

 

 

 

 

 

Voetnoot:  

Goed om te weten 

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een laag inkomen. Te vaak moeten deze 

kinderen van voetbal af omdat de ouders de contributie niet meer kunnen betalen, of ze kunnen niet 

op zwemles. 

Soms is er zelfs geen geld voor schoolspullen of het vieren van een verjaardag. Ouders hebben 

bijvoorbeeld weinig te besteden doordat ze in de bijstand zitten, schulden hebben of een laag 

inkomen. 

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel biedt deze kinderen hulp. De gemeenten zijn 

aangesloten bij Sam& voor alle kinderen (afgekort Sam&, voorheen Kindpakket). Waardoor ook 

kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. 

Kijk voor meer informatie op de website van Samen voor alle Kinderen:  

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders 

 

 

 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders


 

 
MACHTIGING 
 

Ondergetekende geeft aan de vereniging PCBO Dantumadiel 

toestemming om per schoolgaand kind op CBS De Sprankeling in Damwâld per leerjaar het 

in de bijlage genoemde bedrag af te schrijven van onderstaande rekening als ouderbijdrage. 

Naam en voorletters  : ________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________ 

Postcode   : ________________________________________________ 

Woonplaats   : ________________________________________________ 

IBAN / rekeningnummer : ________________________________________________  

Datum: _______________  Handtekening: _____________________________________ 

 

 

Deze machtiging is geldig voor het aantal schoolgaande kinderen, dat u heeft op CBS De 

Sprankeling. 

Zodra een kind de school verlaat, zorgt de school ervoor dat de afschrijving voor het 

betreffende kind wordt stopgezet. 

De bijdragen worden in vier termijnen geïnd op of rond 15 oktober, 15 november, 15 februari 

en 15 april. 

 

Naam kind(eren) op school op moment van ondertekenen: 

Naam: __________________________________  groep: ________ 

Naam: __________________________________  groep: ________ 

Naam: __________________________________  groep: ________ 

Naam: __________________________________  groep: ________ 

 


