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Ouderbijdrage  

 

 

Scholen vragen aan ouders vaak een financiële bijdrage in de kosten, de zogenaamde 

‘ouderbijdrage’. In deze flyer leest u waarom we dit doen, hoe de hoogte van de bijdrage 

wordt bepaald en waarvoor de inkomsten worden gebruikt. Want voordat u voor onze school 

kiest, informeren we u graag volledig. Niet alleen over de inhoudelijke kant van ons 

onderwijs, ook over de zakelijke aspecten. 

 

Waarom een ouderbijdrage? 

Scholen worden voor het grootste deel gefinancierd door de overheid. Met de 

overheidsbijdrage kunnen de (basis)taken worden uitgevoerd, zoals die in de wet zijn 

vastgesteld. Maar veel scholen willen en doen meer. Het Zonnewiel biedt een uitgebreid 

onderwijsaanbod, waarvan alle leerlingen profiteren. Daarvoor is extra geld nodig en dat 

brengen de ouders gezamenlijk op. 

 

Hoogte ouderbijdrage 

De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van het aantal 

kinderen dat u op onze school heeft. U krijgt aan het begin van elk schooljaar een tabel, 

waarin u kunt zien welk bedrag op uw situatie van toepassing is en u kunt desgewenst in 

termijnen betalen. 

 

   

Bruto (gezamenlijk) 

jaarinkomen 
1 kind 

2 

kinderen 

3 of 

meer 

kinderen 

minder dan € 16.000 € 140 € 170 € 190 

€ 16.000 tot € 25.000 € 370 € 440 € 480 

€ 25.000 tot € 35.000 € 540 € 650 € 720 

€ 35.000 tot € 45.000 € 720 € 860 € 950 

€ 45.000 tot € 55.000 € 900 € 1.080 € 1.190 

meer dan € 55.000 € 1.080 € 1.300 € 1.430 

 

 

De ouderbijdrage is op vrijescholen – ook op onze school -  hoger dan op veel andere 

scholen. Dit komt doordat het aanbod en de manier van lesgeven op onze school meer 

kosten met zich meebrengt. We stellen op onze school extra eisen aan de kwaliteit van 

leerkrachten, de leermiddelen, het meubilair, de inrichting en het schoolgebouw.  

 

Overigens is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage en kunt u als het bedrag voor u 

bezwaarlijk is, in overleg met de schoolleiding een aangepaste regeling treffen.  

 

Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt? 

Voorbeelden van zaken die betaald worden door de extra inkomsten uit de ouderbijdrage: 

• Lessen handvaardigheid in halve groepen, euritmielessen, tuinbouw, materialen 
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vaklessen. 

• Specifieke materialen voor o.a. toneel, schilderen/tekenen, 

handwerken/handvaardigheid en jaarfeesten. 

• Natuurlijke materialen in de klaslokalen en voor buiten spelen. 

• Scholing voor vrijeschoolonderwijs. 

• De meerkosten die voortvloeien uit de keuze voor duurzame materialen. 

 

Hieronder het meest recente bestedingsoverzicht dat in overleg met de MR is vastgesteld. 

 

Inzet ouderbijdrage Kalenderjaar  
2020 

Schooljaar 
2021-2022  

Wens Uitgaven Wens Uitgaven 

Personele kosten (o.a. inzet 
handvaardigheidslessen, tuinbouwlessen, 
begeleiding bijenperiode) 

31.250 31.250 31.500 
 

Euritmie kleuterklassen, klas 1 en klas 2 (vanaf dit 
schooljaar het hele jaar rond!) 

12.500 12.500 12.500 
 

Specifiek vrijeschoolonderwijsmateriaal  
(o.a. toneel, jaarfeesten, excursies, schilder- en 
tekenmateriaal, handwerk- en 
handvaardigheidsmateriaal, materiaal voor 
periode-onderwijs) 

20.250 15.230 20.500 
 

Contributie VBS en Vereniging voor vrijescholen 2.000 2.000 2.000 
 

Scholing leerkrachten gericht op 
vrjieschoolonderwijs 

3.500 6.333 3.500 
 

Investeringen (o.a. kinderbieb en duurzaam 
meubilair, buitenspeelmateriaal) 

3.000 4.000 3.000 
 

Totaal 72.500 73.453 73.000 
 

 

 

 

Vragen? 

Hebt u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met Nico Groot, 

schoolleider (directie@zonnewieldebilt.nl). 

 

 

 

 


