
 

Met vriendelijke groet, 

John Smout  •  Schoolleider •  NBS Teteringen 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Ieder jaar vragen wij jullie om een financiële bijdrage. Deze zal dit jaar wederom geïnd worden middels 
Schoolkassa. Zowel via Parro als via de mail krijg je een betaalverzoek. Ook binnen het ouderportal zal de 
factuur terug te vinden zijn.  
 
De financiële bijdrage die wij vragen bestaat uit twee betaalverzoeken: 
 
1. De school specifieke bijdrage 
Deze bijdrage zorgt ervoor dat wij een aantal unieke dingen die wij met onze school doen, kunnen blijven doen. 
Wij maken dit mogelijk vanuit jullie bijdrage. Zo wordt Natuurwijs (de bosdagen) bekostigd vanuit deze 
bijdrage, als ook de versieringen voor tijdens de vieringen, het ijsje op koningsdag , de aanwezigheid van de 
leerkrachten tijdens het lunchen, enzovoort. We zijn afhankelijk van jullie bijdrage om dit te kunnen doen. 
 
Kort samengevat: 

Wat Hoogte bedrag (’22 – ’23) per kind Wanneer ontvang je het 
betaalverzoek? 

Bijdrage aan de ouder commissie  €5,- 
 

 
Vrijdag 14 oktober  

Bijdrage voor het overblijven €0,50 cent per schooldag 

Bijdrage aan de natuur excursies  €20,-  

Totaalbedrag hele schooljaar €117,- 

   
2. De vrijwillige ouderbijdrage  
Deze bijdrage wordt gevraagd namens onze stichting en zijn voor elk van onze Nutsscholen hetzelfde. Het 
totaalbedrag wordt door de ouders (MR) in samenwerking met het personeel (PMR) verdeeld over 
verschillende posten. Posten waar deze bijdrage het afgelopen jaar over is verdeeld: 

• Culturele activiteiten zoals danslessen van De Stilte en excursies 

• Aanschaf van boeken voor de bibliotheek als ook een scan- en inventarisatiesysteem  

• Bezoek aan de Uitvindfabriek met alle groepen 

• Materialen voor in de (moes)tuin 

• Materialen voor de sport(dag) 

• Aanschaf buitenspeelgoed (invulling door de leerlingenraad bepaald) 

• Spaargeld voor buitenspeeltoestellen 

• Onderwijsadvies en leerling-onderzoeken; individuele leerlingen of groep 
 
Kort samengevat: 

Wat Hoogte bedrag (’22 – ’23) per kind Wanneer ontvang je het 
betaalverzoek? 

Vrijwillige ouderbijdrage   €56,- 
 

Vrijdag 4 november 

 
Inningen, zijinstroom (later starten) en wat als de bijdrage lastig te betalen is? 

Er komen dus twee verschillende inningen jullie kant op. Die van de school specifieke bijdrage en die van de 

vrijwillige ouderbijdrage. De bedragen voor dit schooljaar komen overeen met die van het afgelopen 

schooljaar. Voor zij-instromers en kinderen die later starten zullen we het gevraagde bedrag aanpassen. 

Is de bijdrage lastig te betalen, dan kan Stichting Leergeld misschien uitkomst bieden. Klik hier voor meer 

informatie. Daarnaast ben je altijd welkom bij mij binnen te lopen voor eventuele vragen. 

In de hoop je op deze wijze van voldoende informatie te hebben voorzien. 

https://www.leergeld.nl/

