
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze brief gaat over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-
2023. Scholen mogen deze bijdrage vragen maar mogen deze niet verplichten. 
Voor de Werkplaats zijn de inkomsten van deze bijdrage erg belangrijk. 
Hiermee kunnen we allerlei extra’s bieden die bij de Werkplaats horen. In deze 
brief staat te lezen hoe we de bijdrage zo eerlijk mogelijk verdelen; welke 
bijzondere zaken we voor werkers mee kunnen financieren. Ook staat te lezen 
hoe de betaling is geregeld. 
 
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 
Vanuit het gedachtegoed van Kees Boeke gebruikt de Werkplaats bij de 
vrijwillige ouderbijdrage het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste 
lasten’. De hoogte van de ouderbijdrage is door de ouders zelf te bepalen. Als 
richtlijn bij het vaststellen van het bedrag hanteert De Werkplaats een tabel 
waarbij de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage afhankelijk zijn van het 
belastbaar gezinsinkomen. Deze tabel is terug te vinden in het reglement (zie 
bijlage). 

 
Wat doen de basisschool en het voortgezet onderwijs met de 
inkomsten ouderbijdrage? 
Jaarlijks bespreken we de begroting en de verantwoording van de 
ouderbijdrage met de vertegenwoordiging van ouders van beide scholen. De 
oudergeledingen van de MR hebben instemming gegeven op de regeling en 
begroting. 
 
Op het basisonderwijs wordt de ouderbijdrage met name gebruikt voor: 
- Het onderhouden en bemensen van de kinderboerderij. 
- Het bieden van (extra) lessen o.a. muziek, dans en natuur door 

gespecialiseerde vakdocenten. 
- Extra werkersactiviteiten zoals bijvoorbeeld kampen. 

 
Op het voortgezet onderwijs wordt de ouderbijdrage met name gebruikt voor:  
- Onderhoud en ondersteuning van onze eigen theaterzaal en beheer van de 

eigen sportvelden en (ecologische) tuinen; 
- Extra onderwijsactiviteiten aanvullend op het reguliere aanbod, zoals 

kooklessen, gezonde school, excursies, extra aanbod in de vreemde talen 
en bètavakken inclusief evt. extra examentrainingen 

- Naschoolse activiteiten, zoals WP-talent, musical en dansvoorstellingen, 
open podia en extra sport. 

 
Alleen voor de meerdaagse reizen vragen we op het voortgezet onderwijs nog 
een aparte bijdrage. 

 
Hoe de vrijwillige ouderbijdrage te betalen? 
Wij maken gebruik van de service van WIS Collect voor de inning van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u van ons een mail-bericht met 
de link naar WIS Collect. Op deze website kunt u uw gegevens invoeren en 
vervolgens volgt daaruit de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor al uw 
kinderen gezamenlijk. Er wordt daarbij rekening gehouden met de lagere 
bijdrage per kind bij meer kinderen op de Werkplaats. Bij mail en 
betaalverzoek is het gezin het uitgangspunt. U krijgt één betaalverzoek per 
gezin, op naam van uw oudste kind. 



 
U kunt het betaalverzoek binnen WIS Collect direct via i-Deal voldoen. Het is ook 
mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage in drie termijnen te voldoen. Indien u 
daarvoor kiest, dan krijgt u voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn 
een herinneringsmail, zodat u via de link in deze mail gemakkelijk binnen uw 
persoonlijke omgeving de termijn kunt voldoen.   

 
Wanneer uw kind in het bezit is van een U-pas, dan kan de ouderbijdrage 
voldaan worden vanuit het U-pas budget. We hanteren daarbij het laagste tarief 
aan ouderbijdrage in de tabel. We vragen u om dit via e-mail aan ons door te 
geven en ons een kopie van deze pas te doen toekomen. Het is daarbij van 
belang dat de streepjescode goed leesbaar is. 
 
De Werkplaats kan alle bijzondere extra’s alleen in stand houden, wanneer er 
voldoende inkomsten aan ouderbijdrage zijn. Betaling is echter geen 
voorwaarde voor deelname aan het onderwijs en de activiteiten. 
 
Naast deze brief ontvangt u in dit mailbericht als bijlage: 
- Regeling vrijwillige ouderbijdrage (versie september 2022) 

 
Voor vragen en/of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u ons mailen: 
ouderbijdrage@wpkeesboeke.nl.  

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u en uw 
kind(eren) een fijn schooljaar toe. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Liselot Westhoff  
 
directeur bedrijfsvoering 
Werkplaats Kindergemeenschap 
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