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1. Wij vragen jaarlijks voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs een vrijwillige 

ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen. 
De ouderbijdrage is vrijwillig omdat de overheid het onderwijs bekostigt. De bereidheid 
van de ouders om te betalen is dus geen voorwaarde voor toelating op school of voor 
het deelnemen aan schoolse activiteiten 

 
2. 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. Voor de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage 
vragen wij de ouders zelf op basis van hun het verzamelinkomen op te geven op 
grond van welke categorie in de tabel hun gezin ouderbijdrage wil betalen. 
Wanneer geen opgave is ontvangen waarmee de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage bepaald kan worden, gaan we ervan uit dat het gezin in de hoogst 
categorie ingedeeld wenst te worden. 
 

Tabel Vrijwillige Ouderbijdragen 2022-2023 

Alle genoemde bedragen zijn jaarbedragen. 

 

 
3. Indien meerdere kinderen uit één gezin tegelijkertijd onze school (BO en VO) 

bezoeken worden de volgende reducties verleend: 
• voor het 2e kind 25% 
• voor het 3e kind 50% 
• voor het 4e en volgende kind(eren) is geen bijdrage verschuldigd. 

 
4. De vrijwillige ouderbijdrage wordt vooruitbetaald. Er wordt per gezin een mail met 

betaallink gestuurd na opgave van het gewenste bedrag.  
 

Gespreide betaling is mogelijk, daarbij wordt dan per termijn een betaallink gestuurd. 
Er kan dan in maximaal drie termijnen betaald worden: 

* 1e termijn: voor 1 november van het betreffende schooljaar 

Bijdrage per werker in €
1e 2e 3e

0 - 20.584 45 34 23
20.585 - 31.648 165 124 83
31.649 - 43.550 284 213 142
43.551 - 85.146 454 341 227
85.147 - hoger 681 511 341

Belastbaar gezins-
inkomen in €



* 2e termijn: voor 1 februari van het betreffende schooljaar 
* 3e termijn: voor 1 april van het betreffende schooljaar 

 
5. De bescherming van de privacygevoelige gegevens is geregeld in het Handboek 

Privacy. Als er een externe partij betrokken wordt bij de inning van de vrijwillige 
ouderbijdrage, wordt met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten, zoals 
in het handboek privacy vermeld. De privacygevoelige informatie over de vrijwillige 
ouderbijdrage zal overeenkomstig de in het handboek privacy beschreven 
richtlijnen en termijnen bewaard worden. 

 
 


