
Ouderbijdrage BS Cortemich 

De activiteiten worden gefinancierd door de contributie oftewel jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage wordt 
door de Oudervereniging geïnd en beheerd.  
 
Bijdrage onderwijs gerelateerde activiteiten 
Dit is een door de school ingesteld middel om extra schoolactiviteiten met en voor de kinderen te 
bekostigen. Voorbeelden van deze uitgaven zijn: 

 projecten van Speelplezier 

 het maken van lettersoep 

 de inrichting van de speelkamer van Sinterklaas 

 speelmaterialen onderbouw 

 knutselmaterialen  

 verschillende excursies (ontdekhoek, Thermenmuseum, IPS project)  

 bijdrage aan schoolreisjes 

 naschoolse sportblokken 

 klassebudget van € 75 per jaar per klas met gemiddeld 28 kinderen (knutselmateriaal, eigen 
projectjes, ijsje of lekkers, extra uitjes…..) 

 tot en met schooljaar 2013-2014 werd er € 3 per gezin gespaard voor schoolreisjes 
Hiermee beperken we zoveel mogelijk de extra kosten gedurende het schooljaar.  
 
Bijdrage Oudervereniging 
De oudervereniging organiseert, faciliteert, begeleidt en financiert met dit geld o.a. de volgende 
activiteiten voor de kinderen: Sinterklaas, kerstmarkt, Kerstmis, wandeling, Carnaval, Pasen, 
schoolreis en de kasteelfeesten. Ze zorgen voor feestelijke versiering in de algemene ruimten van 
school, uitdeelcadeautjes en lekkers. Hiermee beperken we zoveel mogelijk de extra kosten 
gedurende het schooljaar. Elke Euro komt uw kind ten goede. 
 
Daarnaast vragen we als OV ook activiteitensubsidies aan bij de Gemeente Voerendaal om de kosten 
zo laag mogelijk te houden. 

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 13,50 per kind. 

U bent als ouder met een kind op onze Basisschool automatisch lid van de OV, tenzij u binnen een 
maand na aanvang van het schooljaar schriftelijk aan het bestuur van de OV te kennen geeft, geen 
prijs te stellen op dit lidmaatschap. 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Iedere school mag een ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten en andere, niet tot het onderwijs behorende, zaken. De wettelijke bepalingen rond de 
vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders 
over deze ouderbijdrage te sluiten en een model van een dergelijke overeenkomst op te nemen in de 
schoolgids.  
 
Indien ouders de bijdrage niet willen betalen, zal de OV zich het recht voorbehouden de kinderen niet 
te laten deelnemen aan activiteiten van de OV. De school zorgt ervoor dat deze kinderen op dat 
moment passend onderwijs krijgen in de school. Uiteraard probeert de OV er alles aan te doen om 
deze vergaande maatregel te voorkomen. Indien u niet in staat bent om deze ouderbijdrage te 
voldoen, kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent van de gemeente Voerendaal van de 
afdeling Werkgelegenheid en Sociale zaken of bij Stichting Leergeld Parkstad: 
info@leergeldparkstad.nl of belt u met 045 574 36 36. Ouders dienen dan met originele rekening met 
een schoolstempel een aanvraag te doen bij gemeente of bij stichting leergeld.  

Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, 
gecontroleerd door de kascommissie opdat er toezicht blijft over de uitgaven. 

Uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs vindt u via de website 
van onze school of via http://www.innovo.nl/index.php?page=manual&id=15 

Voor vragen zijn we altijd bereid u te woord te staan. Per email: info@cortemich.nl  Per telefoon: 045 
575 14 44. 
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