Brief en toelichting ouderschenking schooljaar 2018-2019
Wageningen, 15 september 2018
Beste ouders/verzorgers,

De ouderschenking: een gezamenlijke investering in de toekomst van uw
kind.
U heeft gekozen voor een vrijeschool, dat betekent dat u gekozen heeft voor onderwijs met extra
voorzieningen. Die voorzieningen, nodig om samen invulling te geven aan het speciale karakter van onze
school, worden niet bekostigd door de overheid. We moeten ze samen financieren. Deze brief willen we
gebruiken om de noodzaak van deze bron van inkomsten extra onder uw aandacht te brengen.
Om het onderwijs op onze school te kunnen bekostigen, ontvangen wij van het ministerie van OC&W
vergoedingen. Om kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden, volstaat de vergoeding van het
ministerie niet. Een onmisbare bron van inkomsten vormen de ouderschenkingen. Om invulling te kunnen
geven aan onze identiteit en onze onderwijskwaliteit blijvend op niveau te houden, is uw donatie absoluut
gewenst..

De huidige aanpak: een schenking waarbij uitgegaan wordt van normbedragen
In de huidige systematiek wordt gewerkt met een solidariteitsbijdrage waarbij uitgegaan wordt van
normbedragen als richtlijn zodat ouders duidelijk in staat gesteld worden om zelf een keuze te kunnen maken
tussen de normbedragen (VRIJ-WILLIG-HEID)

Ouderschenkingsformulier moet worden ingevuld !!
De achterliggende gedachte van het huidige systeem is dat alle ouders het ouderschenkingsformulier en
(indien van toepassing) de doorlopende machtiging invullen. Daarmede wordt de gedachte van 'ik moet dit
alleen betalen' verlegd naar 'we betalen het samen' hetgeen hopelijk drempelverlagend werkt om te
participeren. Bij nieuwe ouders vormt het aanbieden van deze informatieonderdeel van de
inschrijvingsprocedure, waarbij ouders gewezen wordt op de vrijwilligheid van de ouderschenking maar dat we
wel graag het formulier terug ontvangen. Er is op het formulier een mogelijkheid om aan te geven dat niets
betaald zal worden.

Eenvoudig te regelen!
De uitvoeringskant wordt ingevuld middels een doorlopende machtiging. Daarvoor vragen wij eenmalig het
ouderschenkingsformulier samen met de incassomachtiging te verstrekken die geldig is totdat het (de)
kind(eren) de school verlaten. Als in het vorig schooljaar een doorlopende machtiging is afgegeven, hoeft u
niets meer te doen! Dus niet meer ieder jaar een terugkerende procedure.

Hoogte ouderschenking.
De hoogte, aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen stemmen wij ieder jaar af met de
medezeggenschapsraad van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij leggen aan hen
verantwoording af. Voor de komende periode is een begroot gedrag van € 35.000 voorgesteld, wat aansluit op
de groei, terwijl het gemiddelde bedrag per gezin hiermee verlaagd wordt.
Deze planperiode wordt dit bedrag gebruikt om de volgende kosten te dekken:
extra inzet vakleerkrachten bij euritmie/gymnastiek
extra kosten leermiddelen die aansluiten bij het gedachtengoed (natuurlijke materialen)
kosten uitbreiding leesboeken doelgroepen
bijdrage bij de invulling van jaarfeesten (organisatie/materialen)

-

bijdrage ten behoeve van voorstellingen en eindtoneel voor de diverse klassen
bijdrage voor inzet van externe expertise bij invulling onderwijs/activiteiten
kosten voor lidmaatschappen en abonnementen
bijdrage ten behoeve van de veiligheid schoolplein Wilhelminaweg
bijdrage verfraaiing schoolplein en inrichting beide locaties

Normbedragen ouderschenking
Het streven is om de hoogte van de ouderschenking geen drempel te laten zijn voor ouders om deel uit te
maken van een vrijeschool. Daarnaast zijn er wel de nodige extra kosten, die niet betaald kunnen worden uit de
reguliere bekostiging, en waar de ouderschenking een welkome aanvulling is.
Op basis van de gegevens van afgelopen jaar (en ook kijkend naar de resultaten van vorige jaren) lijkt een
normbedrag van €270,- per leerling realistisch. Vorig schooljaar zijn dezelfde bedragen aangehouden. Voor het
komend jaar hanteren we op basis hiervan 4 mogelijkheden voor de ouderschenking:
Per jaar
per kind
€ 270,-

1

Normbedrag

2

Minimumbedrag

€ 120,-

3

Plusbedrag

€ 420,-

4

Andere of geen schenking

€ ??

Toelichting
Dit zijn de reële meerkosten per kind per jaar voor
vrijeschoolonderwijs op onze school
Dit is het minimum richtbedrag per kind per jaar
Door meer dan het genormeerde bedrag te betalen
helpt de betreffende ouder de kwaliteit van het
onderwijs iets extra’s te geven.
In dit geval beschikt de ouder niet over de mogelijkheid
om een richtbedrag schenking te doen. De ouder kan dit
toelichten op het ouderschenkingsformulier.

Bij meerdere kinderen
Bij 2e of 3e kind 50% van de hierboven aangegeven bedragen.
Bij 4e kind en hoger
geen extra donatie

ANBI
Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst
ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI-status zijn onder de daarvoor geldende voorwaarden
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI kunt u ook vinden op
www.belastingdienst.nl.

Vragen of problemen rond de ouderschenking
We hopen dat de informatie over de nieuwe aanpak van de ouderschenking voldoende duidelijk is.
Indien u echter nog vragen heeft over de ouderschenking, kunt u contact opnemen met ondergetekende via
het emailadres: i.van.geel@zwaneridder.nl.
Indien u uw persoonlijke situatie wilt bespreken of een probleem heeft bij het betalen van de ouderschenking,
kunt u dit ook aangeven. Ik zal dan contact met u opnemen. Met uw verhaal wordt vertrouwelijk omgegaan. Ik
hoop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd over alle aspecten van de ouderschenking. Ik vertrouw erop
dat u bereid bent om naar uw mogelijkheden bij te dragen aan de continuïteit en kwaliteit van De Zwaneridder!
Met vriendelijke groet,

Ilja van Geel
Schoolleider Vrije School De Zwaneridder

