
 

Beleid vrijwillige ouderbijdrage 
 

 
 

Beleid vrijwillige ouderbijdrage op Praktijkschool Breda 
 
Het onderwijs op Praktijkschool Breda is, zoals de wet ons voorschrijft, gratis. Toch zijn er kosten van 
bijvoorbeeld buitenlesactiviteiten die niet in de bekostiging van de overheid zijn opgenomen. Deze 
kosten bestrijden we door ouders te vragen om een vrijwillige bijdrage. 
 
Praktijkschool Breda probeert de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De 
ouderbijdrage is vrijwillig; voor ouders die hun kinderen graag willen laten deelnemen aan excursies 
en schoolactiviteiten, maar niet over de financiële mogelijkheden beschikken, wordt een beroep 
gedaan op een bijdrage die de school jaarlijks van de Stichting Molitor ontvangt. 
 
Aan het begin van een schooljaar ontvangen ouders een verzoek tot betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor de volgende zaken: 
 

 Lj 1 Lj 2 Lj3 Lj4 Lj5 Lj 6 

Borgsom iPad  €  70,--      

       

Gebruik kluisje €  10,-- €  10,-- €  10,-- €  10,-- €  10,-- €  10,-- 

Kosten schoolkamp €  50,--      

Excursie  €  30,-- €  30,-- €  30,-- €  30,-- €  30,-- 

 
Wanneer leerlingen er niet voor kiezen om deel te nemen aan het schoolkamp of de excursie wordt 
er in klas 2 tot en met 6 alleen gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het gebruik van een kluisje. 
 
Voor klas 1 wordt er vanuit de leermiddelengelden aan elke leerling een iPad in een versterkte hoes 
verstrekt. De iPad wordt tijdens de schoolperiode door de leerling gebruikt en mag ook mee naar 
huis. Aan het einde van de schoolperiode kan de leerling de iPad op school inleveren en ontvangt dan 
de borg retour. 
 
Voor de overige (maximaal) drie buitenlesactiviteiten in het schooljaar wordt van ouders per 
activiteit een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,-- tot € 7,50 per activiteit. Leerlingen kunnen deze 
bijdrage vóór of op de dag van de activiteit bij de mentor betalen.  
 
Voor alle activiteiten die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage geldt: Leerlingen die niet 
wensen deel te nemen, betalen de activiteit niet. Leerlingen die wel willen deelnemen, maar 
waarvan de ouders niet in staat zijn de bijdrage te leveren, worden in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen. De leerlingen, waarvan ouders de vrijwillige bijdrage niet wensen te betalen, wordt 
tijdens de activiteit op school een alternatief programma geboden. 
 
De genoemde bedragen voor de excursie kunnen gedurende het schooljaar in overleg met de 
ouderraad worden aangepast, daar er in overleg met de leerlingen een bestemming wordt gekozen. 
 
Dit beleid op de vrijwillige ouderbijdrage is door de ouderraad van Praktijkschool Breda goedgekeurd 
tijdens haar vergadering op: 1 november 2018. 
 
Jaap Oomen, 
directeur Praktijkschool Breda 
en de ISK afdelingen van het ROC West-Brabant 

 


