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Haarlem, 2 september 2020

Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief informeren wij jullie over de ouderbijdrage en hopen dat jullie een bijdrage
doen om het schoolaanbod te kunnen verrijken voor alle leerlingen.
Met de ouderbijdrage vullen we financiering vanuit het Rijk aan, zodat we naast de
basisvoorzieningen die nodig zijn onderwijs mogelijk te maken, ook extra voorzieningen kunnen
bieden aan de leerlingen.
Het budget dat vanuit de overheid wordt aangereikt, wordt besteed aan de basisvoorzieningen:
leerkrachten, leermiddelen en het gebouw. Naast deze basisvoorzieningen wil de Cruquiusschool
kwaliteit waarborgen en extra’s bieden als:
- Vieringen onder schooltijd en aankleding klas en gebouw (Sinterklaas, Kerst, e.d.)
- Educatieve uitstapjes (schoolreisje, excursie e.d.)
- Aanvullingen op het onderwijsprogramma, zoals gastlessen van een specialist (reiziger)
- Informatievoorziening voor ouders en verzorgers
Vrijwillige bijdrage
De Wet op het Primair Onderwijs (art.40) stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden
gevraagd. Je bent als ouder/verzorger dus niet verplicht om deze bijdrage te voldoen. Indien
betaling achterwege blijft mag de school geen maatregelen nemen; geen leerlingen weigeren of
van school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere
woorden, de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de
ouderbijdrage.
Wel willen we hierbij vermelden, dat de ouderbijdrage onmisbaar is voor de Cruquiusschool om de
kwaliteit te kunnen waarborgen die het nastreeft en om de extra’s te kunnen bieden.
Samenstelling en besteding van de ouderbijdrage bij ons op school.
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 100,- per leerling.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Vieringen en aankleding van het gebouw
Educatieve uitstapjes
Aanvullingen op het onderwijsprogramma
Informatievoorziening
Ouderbijdrage (totaal)

€ 15
€ 30
€ 45
€ 10
€ 100,-

Geld dat eventueel niet wordt besteed, zoals afgelopen schooljaar door Corona, blijft op de rekening van school om later te kunnen besteden aan voorzieningen als bijv. opbouw bibliotheek, lustrumviering of verrijking schoolplein. Dit zullen we apart vermelden in de nieuwsbrief.
Instroom vanaf januari
Voor kinderen die vanaf januari instromen, vragen we een bedrag van € 70,-. Voor hen vervalt de
bijdrage voor de vieringen en aankleding van het gebouw en het eerste blok van de reizigers.
Instroom vanaf mei
Voor kinderen die na de meivakantie instromen, vragen wij een bedrag van € 30,-. Dit bedrag
bestaat uit een deel educatief uitstapje, aanvulling op het onderwijsprogramma en een deel
informatievoorziening.
De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeesters van de Ouderraad. De penningmeesters
zijn Marieke Pijlman-Strietman, moeder van Sophie en Lotte Drost-Odijk, moeder van Flore.
Over de besteding van de ouderbijdrage legt de school jaarlijks verantwoording af middels een
controle van een kascommissie. Als ouders inzage willen, neem dan contact op met ons.
Rekeningnummer
Het rekeningnummer, waarop de € 100,- gestort mag worden, is:
NL38 RABO 0349 6639 04 t.n.v. M.E.A. Pijlman-Strietman (Stichting Spaarnesant, inzake OV
Cruquius), o.v.v. naam van zoon(s) of dochter(s).
Het zou fijn zijn om dit bedrag zo spoedig mogelijk van alle ouders te ontvangen en in ieder geval
voor de herfstvakantie.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Cruquiusschool,
Marieke Pijlman-Strietman en Lotte Drost-Odijk, penningmeesters
OR@cruquiusschool.nl

