
Toelichting bij de ouderbijdrage 2018/2019 
 
• De Werkplaats heeft de landelijke gedragscode schoolkosten ondertekend. 
• Verreweg het grootste deel van de uitgaven voor personeel en voor materiële zaken 

wordt door de overheid vergoed. Voor de verzorging van het onderwijs - en met 
name voor de lessen - heeft de Werkplaats dus evenveel geld als andere scholen. 
Daarnaast zorgt de ouderbijdrage voor extra middelen. 

• De ouderraad (VO) en de oudergeleding van de MR (BO en VO) hebben ingestemd 
met de uitgangspunten van de ouderbijdrage, met deze regeling en met de begroting 
van de ouderbijdrage. 

• De Werkplaats heeft bij de inning van de ouderbijdrage in de lijn van het 
gedachtegoed van de oprichter Kees Boeke gekozen voor het solidariteitsbeginsel: de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat betekent dat ouders met een hoog 
inkomen relatief veel ouderbijdrage betalen (vergeleken met andere scholen) en 
ouders met een laag inkomen relatief weinig. Ouderraad (VO) en oudergeleding MR 
(BO en VO) ondersteunen dit uitgangspunt. 

• Wij rekenen op de ouderbijdrage bij het ontwikkelen van activiteiten en de inzet van 
extra personeel. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We gaan er 
vanuit dat alle ouders/verzorgers na ondertekening van de overeenkomst vrijwillige 
ouderbijdrage voor de betaling zorg dragen. Deze overeenkomst wordt na plaatsing 
door de ouders ondertekend. In de daaropvolgende jaren wordt deze instemming 
gegeven door de ondertekening van het formulier met de inkomensgegevens. 

• Ouders hebben wettelijk de mogelijkheid om een keuze te maken voor (betaling van) 
een deel van de uit de ouderbijdrage betaalde activiteiten. Ouderraad (VO), 
Medezeggenschapsraad (BO en VO) en Schoolleiding vinden het niet wenselijk dat dit 
gebeurt: het geeft extra administratieve lasten en het maakt een onwenselijk 
onderscheid tussen werkers. Als ouders hier toch voor kiezen, dan kunnen ze dit 
melden en zal in een gesprek met Anne-Mieke Bulters (Basisonderwijs) of Jan 
Kielestein (Voortgezet Onderwijs) worden vastgesteld aan welke activiteiten hun 
kinderen niet zullen meedoen. 

• Uit de ouderbijdrage worden alle extra activiteiten en kosten betaald die niet uit de 
reguliere bekostiging van de overheid betaald kunnen worden. 

• Als de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt, zullen de betreffende 
werkers geen gebruik kunnen maken van de uit de ouderbijdrage betaalde 
activiteiten. 

• De Werkplaats zal naast de ouderbijdrage en de kosten van buitenlandse reizen (VO) 
en de examenkosten van de taalcursussen Cambridge, Delf en Goethe (VO) geen 
andere kosten bij de ouders in rekening brengen. 


