
 

 

 

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021  

 
1. Het bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon, zijnde bevoegd gezag van de Velddijk, 

vertegenwoordigd door mevrouw Angélique Vermeulen (schoolleider), 
 
 verder te noemen: ‘de school’ 
 
 en 

 
2. De heer/mevrouw  …………………………………………………………………………, 

zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van ………………………………………………. (dan 
wel bij meerderjarigheid van de leerling, de leerling zelf)  
en wonende ……………………………………………. (adres), te 
……………………………… (woonplaats) 
 
 verder te noemen: ‘de wettelijk vertegenwoordiger’ 
 

in aanmerking nemende 
 

• Dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke 
inschrijving de school heeft aanvaard; 

 

• Dat de school naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering en arbeidsinpassing  
gerichte onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door 
middel van diverse activiteiten, welke ten doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling te bevorderen; 

 

• Dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs 
(WVO) c.q. artikel 40 lid 1 Wet op het Primair Onderwijs (WPO) c.q. artikel 40 lid 1 Wet op 
de Expertisecentra (WEC) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden; 

 

• Dat deze ouderlijke bijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden 
aangegaan, doch wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot 
betaling van de overeengekomen bijdrage door de wettelijk vertegenwoordiger bestaat; 

 

• Dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere 
onderwijs tevens deelneemt aan de door de school verzorgde activiteiten en bereid is 
daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen. 

 

• Dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst eveneens 
gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Verklaren te zijn overeengekomen: 
 
1. de wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te 

laten nemen aan de volgende diensten of activiteiten.  
 

Voorziening of activiteit Omschrijving Kosten Keuze* 
 

a. schoolvieringen extra versnaperingen, kerstviering, St. 
Nicolaasviering e.d.  

€  27,50 Ja/nee 

b. materiaalkosten 
(werkstukken,praktijkkleding 
e.d.) 

materialen gebruikt bij extra thema’s, 
spelmateriaal e.d. 

€  35,00 Ja/nee 
 

d. schoolreisje  uitstapje in laatste schoolperiode €  27,50 Ja/nee 

e. excursies/uitstapjes excursies door gehele schooljaar heen €  25,00 Ja/nee 

 
*Aankruisen/Omcirkelen wat van toepassing is 
 
2. de wettelijk vertegenwoordiger betaalt het verschuldigde bedrag, € …………., door 

middel van een eenmalige machtiging na invulling + ondertekening van bijgevoegd 
machtigingsformulier. Betaling is mogelijk in max. 2 termijnen. 
 

3. ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductieregeling: 
De reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk 
vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Voor het tweede kind geldt 
een korting van 25% en voor het derde en volgende kind een korting van 50%. 
Bij tussentijds schoolverlaten kan een gedeelte van de betaalde ouderbijdrage worden 
teruggevorderd. Uitgaande van betaling van 12 maanden van augustus tot augustus, 
wordt, afhankelijk van het moment van verlaten van de school, het resterende deel 
terugbetaald. 
 

4. deze overeenkomst wordt voor de duur van één schooljaar aangegaan. 
 
 

Aldus overeengekomen en opgemaakt te …………………………….(plaats) 
d.d. ……………………………………..(datum) 
 
 
……………………………………………, handtekening wettelijk vertegenwoordiger of  
      meerderjarige leerling              
 
……………………………………………., handtekening vertegenwoordiger school 
 

 
 
 



 
 

 

SEPA 
 

                             Eenmalige machtiging     

 

                             Vrijwillige ouderbijdrage Velddijk   

 
Hierbij machtig ik de Velddijk om eenmalig van onderstaande rekening een bedrag van 
€……………………… af te schrijven.  
 
□ Dit bedrag kan in 1 keer afgeschreven worden 
□ Dit bedrag graag in 2 termijnen afschrijven 
 
(Graag aankruisen wat voor u van toepassing is) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Velddijk om een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van de Velddijk. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 

 
 
Naam leerling   : ……………………………………………………………. 
 
Naam rekeninghouder : ……………………………………………………………. 
 
Land    : …………………………………………………………….. 
 
IBAN    : …………………………………………………………….. 
 
Bank Identificatie (BIC)* : ……………………………………………………………… 
 
Datum    : ……………………………………………………………… 
 
Handtekening   : ……………………………………………………………… 
 
 
 
*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 

 


