
Regeling vrijwillige ouderbijdrage  

 

De Triangel biedt de kinderen het hele jaar door activiteiten en festiviteiten. Dat vinden we als 

Oudercommissie belangrijk. Hopelijk bent u het met ons eens! Stuk voor stuk dragen deze activiteiten 

namelijk bij aan samen leren en plezier maken op school. Om ‘alles’ te kunnen organiseren, vragen we 

aan u een jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Wat organiseren we elk schooljaar? 

Denk bijvoorbeeld aan:  

 kerstviering en activiteiten rond Pasen  

 de schooltuinen in groep 5 & 6 

 musical en afscheidsboek van groep 8 

 om het jaar voor alle groepen het schoolreisje of de sportdag  

Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier. 

 

Met elkaar maken we het mogelijk! 

Deze activiteiten kunnen we namelijk uitsluitend organiseren dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. De 

overheid geeft er geen vergoeding voor. Zonder ieders bijdrage zou het schooljaar er daarom een stuk 

saaier uitzien.  

Daarnaast is het goed te weten dat elke euro naar de activiteiten voor de kinderen gaat. Dat is 

mogelijk, omdat de Oudercommissie – vrijwilligerswerk - de organisatie voor haar rekening neemt.  

 

 
In de schooljaren – 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - deed gemiddeld 97 procent van alle 
ouders/verzorgers mee met de vrijwillige ouderbijdrage. 
 

 

Hoogte van de bijdrage 

Als uw kind het hele schooljaar op De Triangel naar school gaat, of instroomt tot en met december, 

dan vragen we een ouderbijdrage per kind van tenminste € 50,- .  

Bij instroom tussen 1 januari en 30 april vragen we voor het lopende schooljaar een ouderbijdrage per 

kind van tenminste € 25,- .  

Bij instroom vanaf mei hoeft u voor het lopende schooljaar in principe geen ouderbijdrage over te 

maken. Het mag natuurlijk wel, zeker als uw kind nog gaat deelnemen aan de sportdag of het 

schoolreisje. Voor die dag maken we namelijk kosten, specifiek per kind.  

 



 

Wanneer ontvangt u bericht? 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief van de Oudercommissie, met het verzoek deel 

te nemen aan de vrijwillige ouderbijdrage.  In deze brief vindt u praktische informatie. Ook vragen we 

u contact op te nemen als u: 

- Door omstandigheden niet de (gehele) bijdrage kunt overmaken 

- Als u andere redenen heeft om niet deel te willen nemen. 

Als wij niet van u horen, gaan we ervan uit dat de vrijwillige bijdrage aan uw aandacht is ontsnapt. 

Daar hebben we alle begrip voor; het leven is druk! We sturen u dan resp. begin januari en eind april 

een herinnering. 

 

Meer bijdragen: waarom het overwegen waard? 

Niet iedereen kan de ouderbijdrage makkelijk betalen, zeker niet bij een smallere beurs en meerdere 

kinderen op school. De Triangel is een ‘met-elkaar-school’. Als het voor u mogelijk is om een iets hoger 

bedrag over te maken dan de gevraagde € 50,- per kind, dan helpt u de Oudercommissie om met wat 

ruimere middelen aan de slag te gaan.  

 

Is het voor u financieel lastig om het bedrag (volledig) te voldoen?  

Uw kind(eren) kunnen in dat geval gewoon aan alle activiteiten deelnemen. Om misverstanden te 

voorkomen, vragen we u vriendelijk even contact op te nemen met directeur Guus van Weezenbeek, 

info@detriangel.net. 

 

Heeft u een principiële reden om af te zien van de vrijwillige ouderbijdrage?  

Natuurlijk respecteren we dat. Wel stellen we het op prijs als u het even laat weten, middels een mail 

aan de oudercommissie, oc@detriangel.net.  

 

…En heeft dat consequenties? 

Helaas, ja. Om principiële redenen afzien van de vrijwillige ouderbijdrage heeft inderdaad 

consequenties. Bij veel activiteiten doen alle kinderen gewoon mee. Minder financiële armslag voor de 

Oudercommissie betekent dan een wat soberder viering voor alle kinderen. De ouderbijdrage maakt  

echter ook het schoolreisje mogelijk. Voor  deze activiteit maken we per kind kosten. Afzien van de 

ouderbijdrage impliceert daardoor dat uw kind jammer genoeg niet kan deelnemen. Hij of zij gaat die 

dag dan gewoon naar school. 
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Mochten we voor 1 mei – dus na het ontvangen van de tweede herinnering - geen betaling en geen 

bericht van u hebben ontvangen, dan gaan we ervan uit dat u niet wilt bijdragen.  

 

Uw ouderbijdrage is twee jaar achtereen nodig 

Het ene schooljaar organiseren we een sportdag, het andere het schoolreisje. Zo kunnen we in het 

jaar van de sportdag ‘sparen’ voor het schoolreisje. Daarom is het van belang dat u twee jaar 

achtereen deelneemt. Ziet u in het schooljaar van de sportdag af van deelname? Spijtig genoeg kan 

uw kind het jaar erop dan niet mee met het schoolreisje. We vragen uw begrip hiervoor.  

 

Onverhoopt verhinderd? 

Gedurende het jaar kunnen er onverhoopt redenen zijn die het voor uw kind niet mogelijk maken om 

aan activiteiten deel te nemen. Helaas is het in dat geval niet mogelijk om (een deel van) de 

ouderbijdrage terug te storten. Het zou onze boekhouding  - gedaan door vrijwilligers! - veel te 

complex maken. We vragen daarvoor uw begrip.  

 

Elders op de website vindt u de begroting 2018 / 2019 van de Oudercommissie (na kascontrole en 

goedkeuring door de MR) en het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.  

 

 

  



O U D E R C O M M I S S I E  

KBS De Triangel is een echte ‘met elkaar’-school. Dat leren de kinderen in de klas en dat zie je aan 

onze betrokkenheid – als ouders - bij de school. Die betrokkenheid uit zich op twee verschillende 

manieren. 

 

1. Lid worden van de Oudercommissie  

KBS De Triangel heeft een enthousiaste en actieve Oudercommissie. De Oudercommissie bestaat uit 

ouders die zich als vrijwilliger inzetten en een afgevaardigde namens de directie. We zijn altijd blij met 

‘versterking’, want op De Triangel gebeurt veel!  

 

Dit is wat we doen: 

 We ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse  festiviteiten voor de 

kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de viering van Pasen, het Sinterklaasfeest en Kerstmis. Maar 

ook aan het schoolreisje of de sportdag en het traditionele ijsje in de laatste schoolweek voor 

de zomervakantie.  Zie ook de OC informatiekrant sept ‘18. 

 De Oudercommissie organiseert het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage, maakt een 

begroting en legt verantwoording af over ontvangen gelden.  

 

Vindt u organiseren leuk en kunt u bovendien wat tijd vrijmaken voor dit vrijwilligerswerk? Dan bent u 

van harte welkom als lid van de Oudercommissie. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact 

met ons opnemen via OC@detriangel.net. We zien uit naar uw mail! 

 

2. De jaarlijkse ouderbijdrage 

De Triangel biedt de kinderen het hele jaar door activiteiten en festiviteiten. Dat vinden we belangrijk.  

Stuk voor stuk dragen ze namelijk bij aan samen leren en plezier maken op school.  

 

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, vragen we aan u een jaarlijkse ouderbijdrage. Dat gebeurt 

aan het begin van het schooljaar. Deze bedraagt tenminste € 50,- per kind. Een ruimere bijdrage hoeft 

niet, maar is zeker welkom. Zie ook de Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee geeft u ons meer 

armslag om er voor alle kinderen een onvergetelijk schooljaar van te maken.  

Hier kunt u van op aan: uw bijdrage wordt volledig besteed aan de activiteiten. 

 

Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de website. 
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Overzicht van de begroting 2018/2019 

Verzoek voor de ouderbijdrage van dit schooljaar  


