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Richtlijnen	vrijwillige	ouderbijdrage	Vrije	School	Zwolle	
Oktober	2020	
	
Waarom	een	ouderbijdrage?	
	
Ieder	 school	 ontvangt	 geld	 van	 de	 overheid	 voor	 het	 basale	 onderwijsprogramma.	 Het	 vrijeschool	
onderwijs	ontleent	zijn	meerwaarde	aan	de	vrijeschool	pedagogie,	de	extra	vakken	en	activiteiten	die	
deel	 uitmaken	 van	 het	 vrijeschool	 leerplan	 en	 de	 mogelijkheid	 om	 duurzame	 en	 hoogwaardige	
schoolmaterialen	aan	de	leerlingen	te	kunnen	aanbieden.	Dit	zijn	onderwijskosten	die	niet	door	het	
ministerie	worden	bekostigd	en	daarvoor	gebruiken	wij	de	ouderbijdrage.	
Deze	ouderbijdrage	 is	 altijd	 geheel	 vrijwillig	 en	mag	 geen	 invloed	hebben	op	de	plaatsing	 van	een	
leerling	of	deelname	van	een	 leerling	aan	het	volledige	onderwijsprogramma.	De	 inkomsten	uit	de	
ouderbijdragen	komen	ten	goede	aan	alle	leerlingen.	
	
Uitgangspunten	bij	het	vaststellen	van	de	ouderbijdrage	
	
De	volgende	uitgangspunten	vinden	wij	van	belang	bij	het	vaststellen	van	de	ouderbijdrage:	

* Een	motivering	bij	het	gewenste	bedrag	per	kind;	
* De	in	onze	school	gehanteerde	richtbedragen	voor	de	ouderbijdragen	zijn	in	hoogte	vergelijkbaar	met	

de	normen	op	andere	vrijescholen;	
* De	richtbedragen	gaan	uit	van	draagkracht.	

	
Opbouw	kosten	per	kind	
Voor	de	opbouw	van	de	richtlijnen	is	uitgegaan	van	een	algemeen	benodigd	bedrag	per	kind	van	€182.	
Aangezien	niet	elk	gezin	even	veel	kan	bijdragen	is	er	de	mogelijkheid	om	een	passende	bijdrage	te	
kiezen.	We	gaan	bij	de	toelichting	van	het	benodigde	bedrag	per	kind	uit	van	de	volgende	behoefte:		
	
Onderwerp	 Bedrag	per	kind	
Bibliotheek	 €	13,00	
Biologisch	 dynamische	 voeding	
kleuterklassen	

€	4,00	

Bijscholing	vrijeschool	onderwijs	 €	22,00	
Blokfluit	(bijdrage)	 €	6,00	
Extra	cultuurprojecten	 €	55,00		
Excursies	/	schoolreisjes	 €	12,00	
Jaarfeesten	 €	2,00	
Meubilair	 €	13,00	
Onderwijsmaterialen	 €	21,00	
Toneel	 €	5,00	
Vereniging	 van	 Vrije	 Scholen	 en	 VBS		
lidmaatschap		

€	19,00	

Verwerkingskosten	ouderbijdrage		
	

€	6,00	
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De	ouderbijdrage	wordt	jaarlijks	opnieuw	vastgesteld.	
	
Iedere	ouder	wordt	in	de	gelegenheid	gesteld	om	op	grond	van	draagkracht	een	keuze	te	maken	voor	
een	gemiddelde,	een	hoge	of	lage	ouderbijdrage:	
	 	 	 Bedragen		
Bruto	inkomen	per	jaar	 hoog:	vanaf	50000	 Modaal:	vanaf	35000	 laag:	rond	20000	
Bedrag	per	jaar	per	kind	 270	 182	 120	

	
Het	 staat	 iedere	ouder	vrij	 een	 lager	bedrag	 te	kiezen	als	dit	door	omstandigheden	beter	uitkomt,	
daarnaast	 zijn	wij	 uiteraard	 blij	met	 iedere	 éxtra	 ouderbijdrage	 die	 ouders	 doen.	 In	 de	Wiscollect	
omgeving	bestaat	de	mogelijkheid	om	zelf	een	vrij	te	kiezen	bedrag	in	te	voeren.	

	
Toelichting	per	onderwerp	
a. Bibliotheek:	 Voor	 het	 aanvullen	 en	 actualiseren	 van	 boeken	 die	 aansluiten	 bij	 het	

periodeonderwijs	en	ons	taalonderwijs.	Het	bedrag	is	gebaseerd	op	een	totaal	van	circa	5000	
euro	voor	boeken	voor	alle	klassen	per	jaar.		

b. Biologisch	dynamische	voeding	kleuterklassen:	Meel,	broodbeleg,	thee	en	koekjes,	etc.		
c. Bijscholing	 vrijeschool	 onderwijs:	 Voor	 specifieke	 workshops	 en	 opleidingen	 gericht	 op	

vrijeschool	 onderwijs	 is	 geen	 budget	 vanuit	 de	 overheid	 beschikbaar.	 Applicatie-	 en	
bijscholingscursussen	voor	leerkrachten	worden	intern	en	extern	aangeboden.	

d. Blokfluit:	 De	 blokfluiten	 worden	 jaarlijks	 door	 school	 aangeschaft.	 Het	 gaat	 om	 een	 Choroi	
blokfluit	van	ongeveer	70	euro	die	in	de	6e	klas	door	de	leerling	mee	naar	huis	genomen	mag	
worden.	

e. Cultuurprojecten:	waar	in	een	aantal	vrijescholen	het	vak	euritmie	nog	wordt	aangeboden	(een	
vrijeschool	 vak	waarin	beweging,	dans	en	 spraak	 zijn	geïntegreerd)	 is	ook	hier	het	 landelijke	
personeelstekort	merkbaar.	 In	de	afgelopen	jaren	hebben	we	voor	onze	scholen	helaas	geen	
geschikte	euritmist	kunnen	vinden.	Om	toch	het	gewenste	bewegings-	en	kunstzinnig	onderwijs	
aan	te	bieden	worden	er	regelmatig	projecten	georganiseerd	waarin	kinderen	dans,	percussie	
en	muziek	door	professionele	docenten	en	kunstenaars	krijgen	aangeboden.	Daarnaast	is	er	een	
leerkracht	vrijgemaakt	voor	het	verzorgen	van	koorzang	voor	beide	schoollocaties	en	het	geven	
van	 muzieklessen	 in	 de	 klassen.	 De	 kosten	 die	 daarmee	 gemoeid	 zijn	 passen	 niet	 in	 het	
cultuurbudget	dat	vanuit	de	overheid	aan	scholen	beschikbaar	wordt	gesteld.	

f. Excursies	 en	 schoolreisjes:	 Jaarlijks	 wordt	 voor	 iedere	 klas	 een	 schoolreisje/excursie(s)	
georganiseerd.	Ook	het	poppenspel	in	de	kleuterklassen	is	hierin	meegenomen.	De	kosten	voor	
de	 excursie	 van	 de	 6e	 klas	 zijn	 hoger	 dan	 die	 van	 de	 kleuters.	 Ook	 hier	 wordt	 het	
solidariteitsprincipe	toegepast.		
Onderstaand	de	kosten	per	klas:	

i. Poppenspel	kleuters:	€	70	
ii. Schoolreis	kleuters:	€	125	

Extra	kosten	Parnassys	vrijeschool	
leerlijnen	

€	4,00	

Totaal		 €	182,00	
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iii. Klas	1	en	2:	€	250	
iv. Klas	3:	€	375	
v. Klas	4	en	5:	€	400	
vi. Klas	6:	€	600	

g. Jaarfeesten:	Voor	het	financieren	van	de	diverse	materialen,	kledingstukken,	versiering,	etc.	
h. Meubilair:	 Jaarlijks	 wordt	 rekening	 gehouden	met	 de	meerkosten	 ten	 opzichte	 van	 regulier	

meubilair.	Er	wordt/is	bijvoorbeeld	geïnvesteerd	in	bewegende	klassen	en	ten	aanzien	van	het	
materiaal	 wordt	 gekozen	 voor	 NFC	 gecertificeerd	 hout.	 Ook	 specifieke	 schoolmaterialen	 als	
droogkasten	voor	de	schilderingen	en	het	houten	klasseninterieur	worden	voor	een	deel	met	
dit	budget	bekostigd.	

i. Onderwijsmaterialen:	 We	 gebruiken	 veel	 relatief	 dure	 klassenmaterialen	 (periodeschriften,	
bijenwas,	kleurpotloden,	verf,	tekenpapier	etc.).	Ook	voor	handwerken,	materiaal	voor	Natuur	
en	techniek	en	bal-a-vis-x	worden	kosten	gemaakt	die	niet	door	de	materiële	bekostiging	gedekt	
worden.	 De	 meerkosten	 ten	 opzichte	 van	 regulier	 materiaal	 worden	 betaald	 uit	 de	
ouderbijdrage.	

j. Toneel:	 kosten	 voor	 toneelkleding,	 decors,	 toneelverlichting	 en	 toneelgordijnen.	 Ook	
onderhoud	van	de	piano,	instrumentarium	en	toneel	wordt	mede	vanuit	dit	budget	bekostigd.	

k. Vereniging	van	Vrije	Scholen:	De	contributie	aan	de	Vereniging	van	Vrije	Scholen	bedraagt	13	
euro	per	leerling	per	jaar.	De	school	kan	zo	gebruik	maken	van	specifieke	expertise	op	gebied	
van	 vrijeschool	 onderwijs,	 draagt	 bij	 aan	 vrijeschool	 ontwikkelingen	 en	 wordt	 door	 de	
Vereniging	vertegenwoordigd	op	landelijk	niveau.	VBS	is	de	koepelorganisatie	voor	scholen	die	
onderwijskundige	advisering	en	juridische	bijstand	verleent	aan	scholen	die	Bijzonder	Onderwijs	
verzorgen.	De	jaarlijks	contributie	is	6,16	euro	per	leerling.	

l. Verwerkingskosten	ouderbijdrage:	om	een	transparante	financiële	verantwoording	te	kunnen	
bieden	wordt	 voor	 de	 verwerking	 van	 de	 ouderbijdragen	 een	 digitaal	 ouderportaal	 van	WIS	
Collect	gebruikt.	Daarmee	worden	de	toezeggingen	en	betalingen	geregistreerd,	automatisch	
facturen	aangemaakt	en	herinneringen	gestuurd	en	wordt	betaling	via	IDEAL	mogelijk	gemaakt.		

m. De	 vrijeschool	 leerlijnen	 in	 het	 leerlingvolgsysteem	 ParnasSys	 zijn	 een	 specifieke	 applicatie	
binnen	dat	volgsysteem.	DIt	maakt	het	mogelijk	om	de	vrijeschool	leerdoelen	te	koppelen	aan	
de	 periodeopzet	 en	 groepsplannen.	 Deze	 vrijeschool	 applicatie	 brengt	meerkosten	met	 zich	
mee.	

	
	
Mocht	er	in	een	jaar	een	bedrag	overblijven	wat	niet	uitgegeven	is,	dan	wordt	dit	gereserveerd	en	op	
een	later	tijdstip	alsnog	besteed,	passend	bij	de	doelstellingen	van	de	ouderbijdrage.		


