
Ouderbijdrage 2021-2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma een aantal 

activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. 

Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij belangrijk vinden voor de 

maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage 

leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. De kosten hiervoor worden 

betaald uit de ouderbijdrage die op vrijwillige basis aan het begin van het schooljaar 

door ouders wordt betaald.  

 

Uit de ouderbijdragen wordt het volgende betaald: 

- recreatieve excursies; 

- activiteiten start en einde van elk schooljaar; 

- buitenschoolse sportactiviteiten zoals de sportdag; 

- klassenactiviteiten (sinterklaas, kerst e.d.); 

- disco-avond; 

- extra culturele activiteiten (zoals bijvoorbeeld een toneelvoorstelling). 

 

In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de 

ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. De kosten voor 2021-2022 bedragen:  

 

€ 50,00 per leerling per leerjaar 

 

Dit is de reden dat wij u ook voor dit schooljaar verzoeken de (vrijwillige) ouderbijdrage 

te voldoen. 

 

U kunt het bedrag van € 50,00 voor 1 oktober 2021 overmaken op IBAN-nummer: 

NL93 INGB 0004 3201 81, t.n.v. SOVON INZ DE VIAAN,  

onder vermelding van: “ouderbijdrage” en de naam van uw kind. 

 

Ouders die het bedrag niet in een keer kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling in 

twee termijnen met de school afspreken (1 oktober 2021 en 1 januari 2022). Als u 

hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit voor 20 september 2021 door te geven 

aan de administratie (info@de-viaan.nl).  

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ouders kunnen besluiten 

om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg hiervan is wel dat het voor de school 

moeilijk wordt om de extra activiteiten te blijven organiseren. Als u besluit de 

ouderbijdrage niet te betalen, verzoeken wij u de administratie hiervan via de mail voor 

20 september 2021 op de hoogte te stellen (info@de-viaan.nl).  

Leerlingen wiens ouders niet hebben betaald, mogen wel deelnemen aan alle activiteiten. 

 

Voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vergoedt de gemeente de 

vrijwillige ouderbijdrage middels een Huygenpas (Heerhugowaard), Meedoenpas 

(Langedijk) of Alkmaarpas. De leerling kan met deze pas naar de administratie van de 

school waar deze wordt gescand en de ouderbijdrage na het invullen van een pincode 

wordt afgeboekt. 

Op www.haltewerk.nl kunt u nalezen hoe u dit regelt. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Maud Croes 

Directeur van De Viaan en Focus 


