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Beste <geslacht><tussenvoegsel><achternaam>,  

 

Zit uw kind op de basisschool, middelbare school of het ROC Mondriaan? Dan heeft de school via de Ooievaarspas 

misschien recht op een vergoeding voor activiteiten die onderdeel zijn van het verplichte schoolprogramma. Zoals 

schoolreisjes, werkweek, sportdag en kerstviering. Deze kosten (ouderbijdrage) hoeft u dan niet zelf te betalen. 

 

Wat zijn de voorwaarden?  

• Uw kind(eren) is 17  jaar of jonger en woont in Den Haag. 

• Uw kind(eren) heeft een geldige Ooievaarspas. 

• Uw kind(eren) zit op een basisschool, middelbare school of het ROC Mondriaan in regio Den Haag.  

• De school moet meedoen aan de regeling. Let op: Niet alle scholen in de regio doen mee. 

• De vergoeding wordt maar 1 keer per schooljaar uitbetaald. Verandert uw kind tijdens het schooljaar van 

school? Dan krijgt de nieuwe school dat jaar geen vergoeding.  

 

Wat vragen wij van u?  

• Vraag bij de school na of zij meedoen.  

• Scan vanaf 1 september 2019 de Ooievaarspas bij de schooladministratie.  

• De ouderbijdrage is vrijwillig en de scholen hebben beloofd geen leerlingen uit te sluiten van activiteiten 

als deze niet is betaald. Ontvangt u toch extra rekeningen, bovenop de vergoeding via de Ooievaarspas? 

Neem dan contact op met de school of het schoolbestuur.  

  

Wat gebeurt er als u niets doet?  

Laat u de pas niet scannen? Dan betalen wij geen vergoeding aan de school. De school vraagt u dan de hele 

ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is voor het basisonderwijs € 50,-. Voor het 

voortgezet onderwijs of het ROC Mondriaan is dat € 125,-. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over deze brief? Bel dan met onze klantenservice. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 

17.00 uur, telefoon (070) 353 75 00.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Fred Dukel 

directeur Inkomen, Participatie en Voorzieningen  


