
Schoolfonds   OVEREENKOMST VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

 
De ondergetekenden: 
 
1. Het bestuur van de stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag te 
Bennekom e.o., zijnde het bevoegd gezag van de Eben-Haëzerschool, ten deze vertegenwoordigd door 
de voorzitter, de heer E.J. Preuter, en de secretaris, de heer K.J van der Maas, hierna te noemen: "de 
school",  en 
 
2. De heer/mevrouw ..……………………….................……….... zijnde de wettelijke vertegenwoordiger  
van.............................................................…………………………….…….……………………...........….., 
adres ………………....................………………........................woonplaats …….…………………………..  
 
hierna te noemen: "de ouder", in aanmerking nemende: 
-  dat de ouder de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving de school onder de 
   daarvoor geldende door de school gehanteerde voorwaarden heeft aanvaard; 
-  dat de school niet alleen een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het verzorgen van het  
   reguliere (op diplomering gerichte) onderwijs, maar dat centraal staat de opvoeding van de leerling, 
   in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende 
   persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer 
   en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst; 
-  dat de school als uitvloeisel van bovenvermelde opvoedingsopdracht op vrijwillige basis 
   voorzieningen treft en/of activiteiten aanbiedt, waaronder die ter bevordering van de persoonlijke en 
   maatschappelijk vorming van de leerling, die niet door de overheid worden vergoed; 
-  dat het de ouder vrij staat al dan niet (voor het gehele pakket dan wel een deel of delen daarvan) 
   gebruik te maken van de door de school aangeboden voorzieningen en activiteiten; 
-  dat de ouder instemt met de hierboven vermelde opvoedingsopdracht van de school en derhalve 
   bereid is de mede daarvoor door de school te maken extra kosten, die niet door de overheid worden 
   vergoed, aan de school te voldoen. 
-  dat de ouder door het aangaan van deze overeenkomst ook gehouden is de daarin opgenomen 
   bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen; 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 
De ouder wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan de volgende 
voorzieningen / activiteiten, betaald uit het Schoolfonds: 
 
voorziening / activiteit      max. kosten:     akkoord: 1 
a) Het Kerstboek      €   7,50   ja/nee 
b) Gebruik typetuin      €   5,00   ja/nee 
c) Afscheid groep 8 (maaltijd, ijsje) 2    €   1,00   ja/nee 
d) Koningsdag (presentje, ijsje, limonade, patat, e.d.)  €   2,50   ja/nee 
e) E.H.B.O.groep 8 (materiaal + examen)   €   1,00   ja/nee 
f) Consumpties, projectavond, schoolbieb e.d.   €   1,00   ja/nee 
g) Tuinonderhoud       €   2,00   ja/nee 
h) Floralia (jaarlijks plant-stekje verzorgen)   €   0,50   ja/nee 
i) Bijdr. in zwemmen De Vrije Slag groep 7-8   €   0,50   ja/nee 
j) Bijdr. onderhoud Schoolplein (speeltoestellen+ondergrond)3 € 15,00   ja/nee 
 
Totaal van de maximaal aan bovenvermelde voorzieningen / activiteiten, waarvan de ouder wenst dat 
de leerling daarvan gebruik maakt c.q. daaraan deelneemt, verbonden kosten is:  
€ 21,00 per kind + € 15,00 extra voor het oudste kind op school. Voor elk volgend kind dat van het gezin 
op school is, betaalt u € 2,50 minder dan het bedrag per kind.  En als u het met een bepaalde 
voorziening / activiteit niet eens bent, trekt u dit bedrag af van het bedrag per kind. Zie het staatje onder 
‘artikel 3’. 
 

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 
2 Er wordt elk jaar een bedrag ‘gespaard’ t.b.v. van het afscheid van uw kind van school. Dat geldt ook het item e. (EHBO groep 
8) en item i. (bijdrage zwemmen in Vrije Slag) 
3 Deze bijdrage geldt per gezin en wordt dus alleen voor het oudste kind op school berekend 



In de loop van het schooljaar worden de volgende richtbedragen nog van de ouders gevraagd: 
a). Schoolreisi van de groepen 1 t/m 7:  gr. 1-2: €   7,00 - 10,00 
  gr. 3-4: € 25,00 (met bus) of € 10,00 (zonder bus) 
  gr. 5-7: € 30,00 (met bus) of € 10,00 (zonder bus) 
b). Schoolkamp groep 8:  € 75,00 
c). Excursies; de school draagt een paar euro per leerling per schooljaar bij vanuit middelen culturele 
     vorming, voor het overige wordt aan de ouders een bijdrage per excursie gevraagd. 
c). Bijzondere gebeurtenissen zoals verjaardag en/of huwelijk leerkracht e.d.; veel kleintjes maken een 
  grote 
 
 Artikel 2 
1. De ouder zal de door de school gevraagde ouderbijdrage zo spoedig mogelijk voldoen. 
2. Het niet betalen voor een voorziening / activiteit leidt tot uitsluiting van de leerling van de 

desbetreffende voorziening / activiteit.  
 

In oktober van ieder schooljaar krijgt u van school een brief met het verzoek de ouderbijdrage over 
Te maken op IBANnr: NL 39 RABO 0307 0603 22 t.n.v. ref onderwijs Bennekom 
Voor zg. Instroom- of Aanvangskinderen behoeft géén bijdrage betaald te worden. 
Nieuwe gezinnen, die na oktober op school komen bepalen zelf óf en zo ja, welk bedrag voor dat  
schooljaar nog aan de school wordt overgemaakt. 

 
Artikel 3 
Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school een reductieregeling die is gebaseerd op het 
aantal bij de school ingeschreven kinderen van de ouder. 
Voor het tweede, derde en volgend kind is een ouderbijdrage verschuldigd van het totaalbedrag minus 
telkens € 2,50 
 

Dat geeft praktisch gezien het volgende overzicht (ervan uitgaande, dat u geen bedragen aftrekt voor 
voorzieningen waarmee u niet kunt instemmen): 
         Voor één kind op school betaalt u: € 21,00                                                   +  €  15,00 =  €  36,00 
         Voor twee kinderen betaalt u:        € 21,00 + € 18,50                                   +  €  15,00 =  €  54,50 
         Voor drie kinderen betaalt u:          € 21,00 + € 18,50  + € 16,00                 +  €  15,00 =  €  70,50 
         Voor vier kinderen betaalt u:          € 21,00 + € 18,50  + € 16,00 + € 13,50 +  €  15,00 =  €  84,00       

 
Artikel 4 
Indien bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, kan de school gehele dan wel gedeeltelijke 
kwijtschelding verlenen. Een telefoontje naar de directeur van de school is voldoende om hiervoor in 
aanmerking te komen. 
 
Artikel 5 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar, en wordt behoudens 
opzegging door één der partijen vóór 1 mei voorafgaande aan het volgende schooljaar, telkens 
stilzwijgend met één schooljaar verlengd. Uiteraard aangepast aan de voor dat schooljaar geldende 
bedragen. 
 
Aldus overeengekomen en getekend door de school: 
Plaats:  Bennekom 
Datum:  1 juli 2009   
 
Aldus overeengekomen en getekend door de ouder: 
Plaats:      
Datum:      
 
De ouder,     De school, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dhr. E.J. Preuter  Dhr. K.J. van der Maas 
 
 
 
(handtekening ouder)     (voorzitter)   (secretaris) 

 

                                                           


