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Status: Ter bespreking in de ALV

Bespreekstuk

Vrijwillige bijdragen VJN

Situatie;
Tot vorig jaar droegen ouders op twee manieren bij aan het onderwijs op de PPS en ‘t
Vlot.
Enerzijds de ‘verplichte’ bijdrage aan schoolkampen en schoolreizen en anderzijds de
vrijwillige algemene ouderbijdrage.
M.i.v. dit schooljaar is de bijdrage voor schoolreizen en kampen nadrukkelijk ook
vrijwillig geworden. Dit betekent dat we geen voorwaarden mogen stellen aan het al dan
niet betalen van deze bijdragen.

Nu is het zo dat er nog nooit een kind is uitgesloten van activiteiten of schoolreizen,
indien ouders de bijdrage niet wilde of konden betalen. Vanuit een principe van
solidariteit zochten we daar altijd gezamenlijk een oplossing voor.

Echter nu de betalingsbereidheid nadrukkelijk onder druk komt te staan, staat deze
solidariteit en de uitvoering van activiteiten en reizen op losse schroeven.

Ouderbijdrage voor schoolreizen en kampen

In het verleden zijn de volgende afspraken gemaakt m.b.t. bijdragen voor schoolreizen
en kampen.
onderbouw - max. 12,50 (schoolreis of OB-feest)
middenbouw - max 30,00 (schoolreis)
bovenbouw - max 90,00 (driedaags schoolkamp)

De betalingsbereidheid hiervoor was altijd zeer hoog (mede vanwege het ‘verplichte’
karakter en de mogelijkheden van Stichting Leergeld e.d.)



Algemene ouderbijdrage

In de ALV is vastgesteld dat de vrijwillige ouderbijdrage 90 euro bedraagt. In deze
bijdrage zit 2,50 lidmaatschapsgeld voor de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord.
Vanuit deze bijdrage gaat er 15,00 per kind naar de beide ouderraden, die dit geld naar
eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die kinderen en ouders ten goede komen.
Denk daarbij aan vieringen, sinterklaascadeauthjes, ouderavonden, kerstfeest, etc.
Ze leggen hier achteraf verantwoording voor af bij het bestuur (en accountant).

Het resterende bedrag komt ten goede aan de algemene middelen en wordt o.a. ingezet
om het jenaplanonderwijs te ondersteunen (denk aan extra culturele activiteiten,
excursies, materialen, etc.). Op de website staat een uitgebreide toelichting.

Het probleem

In dit schooljaar ligt op moment van schrijven het percentage betaalde ouderbijdrage op
‘t Vlot op 23% en de PPS 43%.
T.o.v. 2020 is de betaalde bijdrage in 2021 meer dan gehalveerd.
Met het afnemen van de betalingsbereidheid van ouders komen een aantal zaken in het
gedrang. De bijdrage aan de ouderraden is onafhankelijk van het aantal betalende
ouders. Indien er minder betaald wordt, gaat dit ten koste van de algemene zaken die
hieruit bekostigd worden.

Alle kinderen moeten deel kunnen nemen aan alle door school georganiseerde
activiteiten. Dit betekent voor schoolreizen en schoolkampen dat de beschikbare
middelen en mogelijkheden afnemen en dat een deel van de ouders voor activiteiten van
andermans kinderen betalen.
Hierdoor kunnen dit soort activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd worden

Mogelijke oplossingsrichtingen

1. Geen ouderbijdrage, maar bekostiging van alle activiteiten uit lumpsum (bijdrage
ministerie).

a. Hiermee komen zaken als schoolreizen- en schoolkampen onder druk te
staan. Deze zijn nog maar beperkt mogelijk. Ook vieringen, OR,
stamgroepgelden zullen mogelijk niet meer bekostigd kunnen worden

2. Bijdrage voor ouderraden afhankelijk van percentage betaalde ouderbijdrage
a. Betekent verschraling van mogelijkheden om activiteiten te organiseren

en te ondersteunen
3. Vooraf innen kamp/reis-bijdrage en op basis daarvan programma/begroting

maken
a. betekent dat vorm en inhoud van de activiteit afhankelijk wordt van de

binnengekomen bijdrage
4. Alternatieve inkomsten voor schoolreis/kamp (lege flessen, sponsorloop, etc.)

a. Vereist inzet van ouders en kinderen, onzekere opbrengst



Procesvoorstel:
In de ALV willen we met ouders de mogelijkheden verkennen en eventuele maatregelen
afspreken. Deze kunnen dan in het te vernieuwen Huishoudelijk Reglement opgenomen
worden. Vooraf hebben we dit stuk besproken met de MR.

Tamara Baron en Tom Verbeek
(directie-bestuur VJN)


