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Schoolkostenbeleid OBS Sterrendonk            dd 1-10-2021 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage in het PO en VO is per 1-8-2021 

aangescherpt. Kern van de wijziging: Alle leerlingen moeten mee kunnen 

doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige 

ouderbijdrage niet (geheel) kunnen betalen. De school is verplicht dit expliciet 

te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. OBS Sterrendonk sluit nooit 

leerlingen uit van deelname aan activiteiten. 

 In dit beleidsplan is het schoolkosten beleid van OBS Sterrendonk vanaf 1-8-

2021 beschreven. 

Er zijn vier soorten schoolkosten: 

Categorie 1: Kosten voor school 

o.a. lesmateriaal 

Categorie 2: Kosten voor ouders 

o.a. gymkleding en gymschoenen 

Categorie 3: ICT kosten voor school (en schoolgebruik) 

laptop/ tablet etc. 

Categorie 4: Vrijwillige ouderbijdrage 

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra 

activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een 

leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. De 

kosten voor de activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de 

school worden betaald. 

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte 

onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag of door de 

Ouderraad, zoals: schoolreizen, excursies, schoolkamp, vieringen. 

 

 

 

Activiteitenplan OBS Sterrendonk 

Welke activiteiten, die extra geld kosten, bieden we aan buiten het verplichte 

programma? 

Activiteiten georganiseerd door de Ouderraad 
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*Sinterklaasfeest 

*Kerstfeest 

*Carnaval 

*Sterrenfeest 

*Afscheid groep 8 

*Excursies 

*Lustrumfeest 

Kosten activiteiten ouderraad 

De ouderraad vraagt de ouders een vrijwillige ouderbijdrage te betalen van 

35,- per leerling. Het bedrag is de afgelopen 10 jaar ongewijzigd gebleven. 

We gaan ervan uit dat 75% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. 

Hiermee kunnen alle activiteiten doorgang vinden.  

Consequenties bij beperkte inkomsten: 

Mochten de inkomsten minder zijn dan wordt het activiteitenprogramma 

aangepast. 

Activiteiten georganiseerd door de school 

*Schoolreis groep 3 t/m 7 

*Uitstapjes en excursies alle groepen 

*Schoolkamp groep 8 

Kosten activiteiten school 

Schoolreis: kosten €33,- per leerling 

Vrijwillige ouderbijdrage: €25,- per leerling (75%) 

 

Uitstapjes en excursies: kosten verschillend per schooljaar. De kosten worden 

betaald uit de schoolbegroting. 

Vrijwillige ouderbijdrage: geen; voor een deel worden de kosten betaald door 

de OR. 

Schoolkamp groep 8: kosten per leerling: €80,- 

Vrijwillige ouderbijdrage: €60,- per leerling. (75%) 

De school betaalt 25% van de kosten uit de schoolbegroting.  

Consequenties bij beperkte inkomsten: 

In schooljaar 2021-2022 wordt gemonitord welk percentage van de ouders de 

vrijwillige bijdragen betaalt. Mochten de inkomsten minder zijn dan het 

begrootte percentage van 75%, dan zal het team samen met de MR andere 

keuzes maken t.a.v. bestemmingen voor schoolreis en excursies. 
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Vaststelling schoolkostenbeleid en begroting 

Jaarlijks stelt de MR in juni het schoolkostenbeleid vast voor het 

daaropvolgend schooljaar. Bekeken wordt of er voldoende budget is geweest 

voor de diverse activiteiten. Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage van 

het volgend schooljaar wordt bepaald. 

Voorafgaand aan de jaarvergadering begin oktober, stelt de OR, in 

samenspraak met de directie, een begroting op. De begroting wordt 

gepresenteerd en goedgekeurd tijdens de jaarvergadering. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage ouderraad 

Na de jaarvergadering ontvangen ouders per brief, op naam, het verzoek de 

vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Ouders kunnen desgewenst minder of 

meer betalen. Zie als bijlage de brief. 

Later, in december ontvangen ouders die niet hebben betaald een 

herinnering.(Reminder voor ouders die willen betalen, maar het zijn vergeten.) 

Ouders/ verzorgers van leerlingen die zijn ingestroomd tussen oktober en 

januari ontvangen in januari een verzoek de vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen, het gaat dan om de helft van de bijdrage: €17,50. 

Kosten Schoolreis en schoolkamp 

Ouders ontvangen een brief en een email met het verzoek om de vrijwillige 

bijdrage te betalen. Hierna wordt aan ouders die niet hebben betaald 

eenmalig een herinnering gestuurd. 

Aan het eind van het schooljaar wordt in de nieuwsbrief al aangekondigd dat 

groep 3 t/m 7 in september op schoolreis gaat en worden de kosten vermeld. 

De kosten voor schoolreis en schoolkamp worden vermeld in de schoolgids. 

Communicatie in schoolgids  

In de schoolgids wordt expliciet vermeld dat kinderen niet worden uitgesloten 

van activiteiten indien ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit 

wordt toegevoegd in de gids van 2022-2023. 

Stichting Leergeld 

Sinds 1-8-2021 kunnen ouders geen beroep meer doen op de stichting 

Leergeld voor het deels betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. 
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