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Geachte toekomstige ouder/verzorger,
De Stichtse Vrije School heeft met haar brede en kunstzinnige onderwijsaanbod een duidelijke missie:
jonge mensen begeleiden in het proces van volwassenwording. We willen graag dat onze leerlingen
opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige volwassenen, die in staat zijn om op een eigen wijze bij te
dragen aan de samenleving, vanuit inzicht, betrokkenheid en besef van verantwoordelijkheid. In die
opvoeding van de leerlingen werken we als school en ouders samen.
Op school bieden we vanuit een samenhangend geheel veel extra’s die niet door de overheid bekostigd
worden. Lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie, beeldende kunst en de daarbij
behorende ondersteuning en materialen worden voor een flink deel bekostigd uit de ouderbijdragen.
Hetzelfde geldt voor de algemeen vormende periodelessen in de hogere klassen, die door alle
leerlingen gevolgd worden, ongeacht vakkenpakket. De overheidssubsidie dekt niet veel meer dan de
kosten voor de standaard basisvorming en de examenvoorbereiding. Zonder de ouderbijdragen,
kunnen wij onze leerlingen bovengenoemde kenmerkende lessen en activiteiten niet breed aanbieden.
We daarom een beroep op u om jaarlijks een ouderbijdrage naar de school over te maken.
Wij streven naar een zo transparant mogelijke situatie met betrekking tot de schoolkosten. In overleg
met het Ouderplatform en de Medezeggenschapsraad is een ouderbijdrageregeling opgesteld. Op onze
website vindt u meer informatie over de leerjaarspecifieke kosten voor werkweken en excursies. Voor
deze kosten is het mogelijk om in bijzondere gevallen een beroep te doen op het Sociaal Fonds, dat
door het Ouderplatform is ingericht.
Om duidelijkheid te geven over de extra financieringsbehoefte, hebben we een standaardbedrag, de
zogenaamde ‘noodzakelijke ouderbijdrage’ vastgesteld. Dit bedrag, vastgesteld op €500,- per leerling
per schooljaar, is het bedrag dat de school gemiddeld nodig heeft om het extra onderwijsaanbod te
kunnen bekostigen. We vragen u om, als dat enigszins mogelijk is, deze bijdrage te betalen. Om het hele
onderwijsaanbod ook mogelijk te maken voor kinderen van ouders die deze noodzakelijke bijdrage niet
geheel kunnen betalen, verzoeken wij u om -indien mogelijk- een extra bedrag te schenken. Dit extra
deel kunt u aftrekken van de belasting omdat dit aangemerkt kan worden als gift. Voor alle
duidelijkheid: uw kind is altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage.
Wij hopen dat we ook komend jaar het gewenste bedrag aan ouderbijdragen binnenkrijgen. De
schoolleiding legt aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad verantwoording af over de
besteding van de bijdragen. De oudergeleding heeft instemmingsrecht aangaande alle aspecten van de
regeling. U ontvangt na de zomervakantie een bericht met nadere gegevens over de betalingen.
Met vriendelijke groet, mede namens de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad,
Gijs van Lennep
rector

