Den Haag, 7 december 2018
Onderwerp: Vrijwillige ouderbijdrage Montessorischool Leidschenveen
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en
eventuele donaties voor het schooljaar 2018 – 2019.
De stichting heeft met instemming van de medezeggenschapsraad een voorzieningenpakket
vastgesteld dat wordt betaald uit de vrijwillige bijdrage. Het voorzieningenpakket bestaat uit extra
onderwijsvoorzieningen die die kwaliteit verhogend werken en rechtstreeks aan de kinderen ten
goede komen zoals:
• Ondersteuning door vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, handvaardigheid,
muzisch onderwijs en dansante vorming;
• onderwijsondersteunende voorzieningen
• overblijven.
In het verleden hebben ouders van de stichting aangegeven het onderwijs voor hun kinderen te
willen verrijken met extra voorzieningen. De bijdrage is vrijwillig en wordt jaarlijks geïnd bij de
ouders, die daartoe een overeenkomst aangaan. Die wordt echter pas na de plaatsing van de
leerling voorgelegd.
De bijdrage is vastgesteld op maximaal € 418,20 per kind.
Automatische incasso
Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen en daartoe de overeenkomst hebben
ondertekend, kunnen een machtiging voor een automatische incasso afgeven.
Voorgaande schooljaren is gestart met het innen van de bijdrage via automatische incasso. Dit
verloopt over het algemeen goed. Ook dit jaar zal weer inning plaatsvinden via automatische
incasso. Dit uiteraard alleen bij de ouders met wie wij een overeenkomst hebben. De incasso
wordt uitgevoerd op basis van de door u ondertekende overeenkomst bijdrage bijzondere
voorzieningen. Afhankelijk van het door u gekozen aantal incassomomenten (1, 2 of 3 termijnen)
zijn de volgende incassodata van toepassing:
• Rond 21 december, Rond 25 januari en
• Rond 25 april.
Stelt u prijs op het ontvangen van een factuur dan kunt u dit aan de schooladministratie kenbaar
maken. Zij zullen u een factuur laten toesturen.
Wijzigingen situatie/mutaties
Ouders die al eerder een automatisch incassoformulier ondertekenden, geen nieuwe kinderen op
school hebben, hoeven niets te doen. Aan nieuwe ouders of ouders met een nieuw kind op school
vragen wij, indien zij de ouderbijdrage willen betalen, de overeenkomst aan te gaan. Daarna
zullen de termijnen vanzelf op de aangegeven momenten worden afgeschreven.

Bent u voorgaand jaar nog geen overeenkomst ouderbijdrage aangegaan, heeft u een nieuw kind
op school of zijn uw (bank) gegevens gewijzigd?
Dan kunt u een nieuwe overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage inleveren bij de
schooladministratie.
Met vriendelijke groeten,
Montessorischool Leidschenveen
Maarten Stuifbergen
Directeur – Bestuurder.

