Overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage SPO Utrecht
De directie van OBS Tuindorp gevestigd te Utrecht
en .................................................... naam ouder(s) komen het volgende overeen.
Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De school organiseert een aantal activiteiten voor uw kind, waarvoor de school een eigen
vrijwillige bijdrage van u vraagt, (hierna: de ouderbijdrage).
2. De toelating uw kind tot de school is niet afhankelijk van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage
is vrijwillig. U bent niet verplicht deze overeenkomst aan te gaan. Na ondertekening van deze
overeenkomst verplicht u zich wel de ouderbijdrage zoals vastgesteld in artikel 3, lid 3 te
voldoen.
Artikel 2 Activiteiten
1. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor:

- schoolreis / schoolkamp
- festiviteiten en overige activiteiten

De kosten hiervoor bedragen
De kosten hiervoor bedragen

€ …………..
€……………

2. Kruisen hieronder één van de opties aan die van toepassing is.
0
Ik betaal de ouderbijdrage
0
Ik betaal de ouderbijdrage niet
0
Ik betaal alleen schoolreis / schoolkamp
0
Ik betaal alleen de kosten voor festiviteiten en overige activiteiten
4. Indien uw bijdrage niet of gedeeltelijk wordt voldaan kan dit betekenen dat uw kind niet aan
alle activiteiten kan meedoen. Indien mogelijk probeert de school uw kind dan op te vangen en
andere activiteiten aan te bieden.
Artikel 3 Hoogte van de ouderbijdrage
1. De hoogte van uw ouderbijdrage is, met instemming van de medezeggenschapsraad van de
school vastgesteld op € ………… per leerling.
2. Hier de eventuele reductieregeling vermelden in geval van meerdere kinderen per gezin
Artikel 4 Kwijtschelding
1. In bijzondere omstandigheden kan de school, al dan niet op uw verzoek, de verschuldigde
ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
2. Voor de leerling die gedurende de looptijd van deze overeenkomst de school verlaat, kan de
school besluiten tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding.
Artikel 5 Betaling

1. Hier de wijze van inning van de ouderbijdrage vermelden.
Artikel 6 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst geldt voor het schooljaar 2012-2013.
Aldus getekend in tweevoud te ................,

de .......................................

Directie school, …………………………………….,

de ouders……………………………………………

