
 

 

 

Betreft: Ouderbijdrage 2013-2014 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Zoals gebruikelijk op elke school vraagt de oudervereniging uw bijdrage, waarmee 

diverse activiteiten voor uw kind/kinderen kunnen worden bekostigd. Dit geld wordt 

onder andere gebruikt voor de sinterklaasinkopen, de kerstviering, Pasen, carnaval, 

sport- en speldagen, de verzorging van ouderavonden en het schoolreisje. Voor elk kind 

uit het gezin is de ouderbijdrage voor bovenstaande activiteiten 40 euro. 

Voor het continurooster, wat betekent dat uw kind gedurende het hele schooljaar 4 keer 

per week tussen de middag op school blijft, betaalt u 80 euro per schooljaar voor elk 

kind uit het gezin. Van deze 80 euro worden de pedagogisch medewerkers van Kwest en 

de activiteitenbegeleiders betaald die een programma voor tussen de middag aanbieden. 

Dan vragen we, net als vele andere Montessorischolen, een bijdrage (130 euro) voor het 

specifieke Montessorimateriaal. Van de overheid ontvangt het bestuur alleen de wettelijk 

voorgeschreven vergoedingen voor het geven van basisonderwijs, oftewel de basis. Deze 

zijn echter structureel ontoereikend voor de bekostiging van alle specifieke en dure 

Montessorimaterialen.. We bieden immers vele extra materialen die op een reguliere 

school niet gebruikt worden. Wij zijn er van overtuigd dat deze materialen een 

kwaliteitsimpuls geven aan ons onderwijs. Deze bijdrage zal in het schooljaar 2013-2014 

alleen gevraagd worden in de groepen 1 en 2. Heeft u een kind in een hogere groep, dan 

telt dit gedeelte van de ouderbijdrage nog niet voor u. (het overzicht is als bijlage 

toegevoegd)  

Bij elkaar zorgen deze posten ervoor dat de totale ouderbijdrage 250 euro per schooljaar 

voor elk kind zal gaan worden.    

We beseffen dat we op deze manier wel een grotere bijdrage vragen. Mocht u vanwege 

uw financiële bestedingsruimte in termijnen willen betalen, dan biedt de strook onderaan 

deze brief daarvoor ook de mogelijkheid.  

U kunt ook voor een vertrouwelijk gesprek bij de directeur terecht om hierover afspraken 

te maken.      

U kunt er wederom voor kiezen om de ouderbijdrage zelf over te maken (in september 

2013). U kunt er nu ook voor kiezen de oudervereniging te machtigen om via een 

eenmalige automatische incasso/incasso in termijnen dit bedrag te innen.  

Wij verzoeken u het tweede blad in te vullen, te ondertekenen en het zo spoedig mogelijk 

via uw kind in te leveren bij diens groepsleerkracht.  

Als u nog vragen heeft over de ouderbijdragen, dan kunt u terecht bij de directeur van 

de school, Michel Fransen.  

Met vriendelijke groet, 

Oudervereniging WSKO Montessorischool Naaldwijk 

Directie WSKO Montesssorischool Naaldwijk 



 

 

SEPA Euro incasso machtiging ouderbijdrage  

WSKO Montessorischool Naaldwijk 

Naam incassant:  Montessorischool Naaldwijk  

Adres incassant:   Schubertstraat 2 

Postcode incassant:   2671TB  

Plaats incassant:   Naaldwijk 

Land incassant:   Nederland 

Kenmerk machtiging:  Leerlingnummer:  

Incassant ID:   NL09ZZZ411452920000 

Naam kind Groep Bijdrage  

1. 

2. 

3. 

  

   Totaal:  

Naam:………………………………………………………………………………… 

 

Adres:…………………………………………………………………………………. 

Postcode:………………………… Woonplaats:…………………………. 

Land:………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer (IBAN):………………………………………………….  

Bank identificatie (BIC)*:………………………………………………….. 

(*= geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer) 

� A: zullen wij overmaken op bankrekeningnummer NL 90 RABO 0124.7117.23 t.n.v.  

Montessorischool Naaldwijk. (met vermelding naam en groep van uw kind(eren.) 

 

�   B: mag geïnd worden via automatische incasso. 

    Rekeningnummer : ………………………….. 

    Op naam van  : …………………………..  

    Adres:   : ………………………….. 

  Woonplaats  : ………………………….. 

 

Betaling: O Betaling/incasso in 1 keer (30 september) 

 O Betaling/incasso in 2 termijnen (30 september en 30 januari) 

 O Betaling/incasso in 4 termijnen (30 september, 30 januari, 30 

maart en 30 juni)  



 

 

 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Montessorischool 

Naaldwijk om een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens de ouderbijdrage voor het schooljaar 2013-2014. Mocht 

u het niet eens zijn met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden.  

 

Handtekening ouder/verzorger:            datum:    Plaats: 

 

………………………………………………..        ………………..   ……………………………. 

 

Ouderbijdragen Montessorischool Naaldwijk.  

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Groep 1 250 250 250 250 250 

Groep 2 250 250 250 250 250 

Groep 3 120 250 250 250 250 

Groep 4 120 120 250 250 250 

Groep 5 120 120 250 250 250 

Groep 6 120 120 120 250 250 

Groep 7 120 120 120 250 250 

Groep 8 120 120 120 250 250 

 

 

 

 

 

 


