Drachten, november 2014

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Tijdens de zakelijke ouderraadsvergadering zijn de bedragen voor de vrijwillige
ouderbijdrage, de schoolreizen en de zwemles vastgesteld. In onderstaand schema ziet u
wat de kosten zijn voor uw kind(eren):
Groep

Schoolreis

Schoolfonds

Zwemgeld

Totaal

1 en 2

€ 22,50

€ 17,50

3 en 4

€ 32,50

€ 17,50

5, 6 en 7

€ 32,50

€ 17,50

€ 50,00

8

€ 65,00

€ 17,50

€ 82,50

€ 40,00
€ 40,00

€ 90,00

Doordat u een bijdrage levert kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Daarom
hopen wij dat u uw (vrijwillige) bijdrage wel betaalt. Ook uw kind heeft dankzij deze
activiteiten een leuke tijd op school.

Zonder uw bijdrage kunnen wij niets organiseren!
U kunt op de volgende wijze betalen:
1. Overboeking:

Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL20ABNA0627450326
t.n.v. Ouderraad OBS De Kameleon. Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren)
en in welke groep uw kind(eren) zit(ten).
2. Contant betalen:
Op 28 november, 7 januari en 4 februari van 8.20 tot 8.40 is beneden in de
gemeenschapsruimte iemand van de OR aanwezig die uw betaling in ontvangst
zal nemen.
Omdat wij het gehele jaar door van alles organiseren zien wij uw betaling graag zo
spoedig mogelijk tegemoet. Mocht het u niet lukken om alles in één keer te betalen dan
kunt u ook gespreid betalen. Dit kan d.m.v. overboeking of contante betalingen op de
momenten zoals hier boven zijn aangegeven.
Gelieve te betalen voor 1 maart 2015

Mocht het u niet lukken om het volledige bedrag voor 1 maart 2015 te betalen dan
vragen wij u om dit aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen
naar m.vanderkamp@de-kameleon.nl of door de onderstaande strook in te vullen en in
te leveren bij de leerkracht van uw kind of bij de heer M. van der Kamp.

--zie ommezijde--

Schoolbeleid: Ten aanzien van de aanwezigheid tijdens
het schoolreisje en het niet betalen van de
schoolreisbijdrage hanteren we de volgende regels:
Moet uw kind mee op schoolreis? De schoolreis is een hoogtepunt van het schooljaar
voor iedere leerling. U kunt er voor kiezen om uw kind niet mee te laten gaan op
schoolreis, dit MOET u dan wel voor 1 januari 2015 aangeven. Kinderen die niet meegaan
op schoolreis moeten WEL naar school om de lessen te volgen. Indien dit niet het geval is
moeten we dit aangeven bij de Leerplichtambtenaar. De betreffende ouders / verzorgers
zullen hiervoor een dagvaarding en een boete ontvangen, wegens het ontduiken van de
leerplichtwet.
Niet betaald = niet mee op schoolreis: We vinden dat ieder kind op schoolreis moet.
De ouderraad heeft echter steeds meer moeite om alle rekeningen te betalen, omdat er
toch een aantal ouders / verzorgers niet (kunnen) betalen. We moeten daarom een
streng beleid hanteren. De regel is: Wie een week voor het schoolreisje niet betaald
heeft, krijgt bericht van ondergetekende dat hun kind(eren) niet mee
mag/mogen op schoolreis of -kamp. We zouden een dergelijke stap heel erg
vervelend vinden, maar we kunnen niet anders.
Nieuwe leerlingen: Als uw kind niet vanaf het begin van het schooljaar op school zit,
hoeft u niet de volledige (vrijwillige) ouderbijdrage (€17,50) te betalen. In dat geval
hopen we dat u het aantal maanden x €2,= wilt bijdragen aan het schoolfonds.
Minimaregelingen gemeente Smallingerland: De gemeente Smallingerland heeft een
regeling voor mensen die een uitkering ontvangen om de kosten voor het schoolfonds en
de schoolreis van hun kind(eren) vergoed te krijgen, dit is de Regeling maatschappelijke
participatie. Een aanvraagformulier voor deze regeling vindt u op onze website www.dekameleon.nl onder het kopje MR/OR. U kunt het formulier ook van mij krijgen als u mij
een mail stuurt (m.vanderkamp@de-kameleon.nl). Tenslotte kunt u mij ook in mijn
kantoor vinden (boven) om het aanvraagformulier persoonlijk te ontvangen.
Ook de Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid, aan mensen die in een
uitkeringssituatie zitten, om de kosten voor schoolreisjes en schoolfonds te vergoeden.
De informatiefolder van stichting Leergeld vindt u op onze website of kunt u ophalen bij
mijn kantoor.

Met vriendelijke groet namens team en ouderraad, M. van der Kamp (directeur)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ik kan niet het volledige bedrag betalen voor 1 maart 2015.
Naam
Naam kind(eren)
Groep(en)
Mailadres

